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Streszczenie: W artykule zaprezentowano charakterystykę pojęcia ryzyka, katastrofy 

komunikacyjnej oraz zarządzania ryzykiem. Przedstawiono również wyniki analiz dotyczące 

oceny ryzyka wystąpienia wybranych katastrof komunikacyjnych. Celem artykułu jest 

przeprowadzenie analizy ryzyka, jakie niesie za sobą wystąpienie poszczególnych rodzajów 

katastrof komunikacyjnych w różnych gałęziach transportu oraz wskazanie rodzaju zagrożeń 

oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, logistyka, katastrofy komunikacyjne, zarządzanie 

ryzykiem  

RISK ASSESSMENT OF SELECTED COMMUNICATION DISASTERS  

Abstract: The article presents the characteristics of the concept of risk, communication disaster 

and risk management. The results of analyzes concerning the risk assessment of selected 

communication disasters were also presented. The aim of the article is to analyze the risks 

associated with the occurrence of particular types of communication disasters in various modes 

of transport and to indicate the type of threats and the probability of their occurrence. 

Keywords: crisis management, logistics, communication disasters, risk management 
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1. Wprowadzenie 

Globalizacja i postępujący rozwój gospodarczy prowadzoną do powstawania zagrożeń 

cywilizacyjnych, które są następstwem postępu technologicznego w różnych dziedzinach życia 

i działalności człowieka: środkach komunikacji, transporcie, przemyśle motoryzacyjnym, 

gospodarstwie domowym skutkujące katastrofami. Życie i zdrowie ludzkie to wartości 

nadrzędne, dlatego zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i mieniu jest podstawowym 

priorytetem globalnym, unijnym, krajowym i lokalnym. Na całym świecie rośnie liczba 

wypadków, a także coraz więcej urazów spowodowanych jest nagłymi zdarzeniami i 

wypadkami. Kwestia ta jest również istotna ze względu na rosnącą liczbę wypadków 

drogowych i wynikający z tego wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Z opublikowanych danych 

Komisji Europejskiej wynika, że w 2021 r. wskaźnik ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców 

spadł do 59 z 66 w 2020 r. i 77 w 2019 r. Liczba ofiar śmiertelnych w Polsce spada, ale ich 

udział jest wysoki w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej kraje. Jednak jako kraj 

Polska znajduje się powyżej średniej unijnej wynoszącej 44 ofiary śmiertelne. Szczególnie, gdy 

porównamy Polskę z innymi krajami regionu: w Rumunii w ubiegłym roku liczba ofiar 

śmiertelnych na milion osób wzrosła do 93 z 85 rok wcześniej (ale w 2019 roku było to 96), a 

w Bułgarii do 81 z 67 rok wcześniej. Na Łotwie na drogach zginęło 78 osób na milion, a w 

Chorwacji 72. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej jesteśmy jednak daleko: w 

Niemczech zginęło 31 osób na milion osób, w Danii - 23, podobnie w Szwajcarii, w Szwecji - 

18, a w Norwegii - tylko 16. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w 2021 r. w wypadkach 

na terenie UE zginęło 19,8 tys. osób. To o 5 proc. i 1000 więcej ofiar w porównaniu z pandemią 

(European Commission, 2022).  

W pierwszej części przedstawiono podstawy teoretyczne związane z pojęciem ryzyka i 

zagadnieniami pokrewnymi. W kolejnej przedstawiono charakterystykę katastrof 

komunikacyjnych. W analizie empirycznej zastosowano metodę macierzy ryzyka. 

 

2. Przegląd literatury 

Pojęcie ryzyka było omawiane w wielu publikacjach, stąd wymienimy tylko kilka 

aspektów, które pojawiają się w związku z jego definicją w literaturze. Zdefiniowanie ryzyka 

jest dość trudnym zadaniem i prawie niemożliwe jest podanie jednoznacznej, precyzyjnej 

definicji. Od połowy lat 70. pojęcie ryzyka obejmuje coraz więcej dziedzin życia społecznego 
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i jest definiowane na podstawie różnych nauk i teorii, w tym ekonomii, nauk behawioralnych, 

prawniczych, psychologii, statystyki, ubezpieczeń, teorii prawdopodobieństwa oraz nauki o 

bezpieczeństwie publicznym (Briggs, 2005). Niektórzy autorzy dostrzegają nadmierny wysiłek 

w typologii i klasyfikacji bezpieczeństwa, zagrożeń, ryzyka i syndromu „wynajdywania koła 

na nowo”, jako że literatura dotycząca teorii ryzyka i jej zastosowań w ubezpieczeniach, 

bankowości, inwestycjach, ale także zarządzaniu i dowodzeniu jest bogaty i cenny (Hood, 

1992). Kryzys jest nierozerwalnie związany ze współczesnymi firmami (organizacjami). 

Szczegółowo historię badań nad ryzykiem i filozofię ryzyka omówił m.in. Kaczmarek (2006, 

2010). Najbardziej znaną książką z tego zakresu jest Against The Gods: The Remarkable Story 

of Risk Petera Bernensteina z 1996 roku. W nim autor analizuje postrzeganie ryzyka od czasów 

starożytnych po współczesne. W tym kontekście dużą wagę przywiązuje do wynalezienia 

rachunku prawdopodobieństwa i jego zastosowania w połączeniu z teorią decyzji do analizy 

zagadnień ryzyka. Słowo ryzyko pochodzi od włoskiego risicare, co oznacza „odważyć się”. 

Wynika z tego, że ryzyko jest wyborem, a nie nieuniknionym przeznaczeniem. Można przyjąć, 

że ryzyko to prawdopodobieństwo osiągnięcia lub nieosiągnięcia zamierzonego celu – 

odniesienia sukcesu lub porażki w działaniu (Zawiła-Niedźwiedzki i Staniec, 2008). Zgodnie z 

definicją ISO 31000 ryzyko definiuje się jako wpływ niepewności na podjętą działalność 

(2009). Ryzyko można zdefiniować jako wynik prawdopodobieństwa wystąpienia 

negatywnego zdarzenia i jego skutków (Manstead, 1996). Ryzyko jest najczęściej 

interpretowane jako prawdopodobieństwo straty. Jest więc traktowany jako synonim stanu 

ryzyka. Kabus i in. (2020) z kolei wskazują, że ryzyko to niepewność związana z przyszłymi 

zdarzeniami lub wynikiem decyzji. Ryzyko i jego podział na różne kategorie wskazuje, że jest 

to temat ściśle związany z pojęciami bezpieczeństwa i katastrofy. Pojęcie ryzyka zarówno w 

przeszłości jak i obecnie jest nierozerwalnie związane z niemal każdą działalnością 

wykonywana, przez człowieka i stanowi integralną część tej działalności. W literaturze 

przedmiotu funkcjonuje wiele różnorodnych klasyfikacji ryzyka, których kryteria odpowiadają 

istocie klasyfikowanego zjawiska. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem można interpretować na 

różne sposoby. Do kluczowych problemów należy określenie, gdzie ryzyko występuje, jak jest 

duże, jaki może mieć wpływ na działanie, proces, organizację oraz na kolejnym etapie, co 

można zrobić by to ryzyko wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć do akceptowalnego 

poziomu (Kulińska, Dornfeld, 2009). Ogół tych problemów jest przedmiotem zarządzania 

ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem obejmuje: identyfikację ryzyka, analizę ryzyka, ocenę ryzyka, 

pomiar ryzyka, sformułowanie wariantów, sterowanie ryzykiem oraz kontrolę działań i 

nadzorowanie ryzyka (Pritchard, 2001). Sześcioetapowe klasyfikacje zarządzania ryzykiem 
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rozdzielają etapy analizy oraz identyfikacji ryzyka. Wymienione etapy odnoszą się do 

zarządzania ryzykiem w każdej dziedzinie, zatem mogą zostać zastosowanie również w 

zarządzaniu ryzykiem w sytuacjach kryzysowych.  

Różnego rodzaju wypadki oraz zdarzenia towarzyszą społeczeństwu od tysięcy lat. 

Głównym czynnikiem mającym wpływ na zwiększającą się liczbę takich zdarzeń z roku na rok, 

jest rozwój cywilizacyjny, a co za tym idzie stale zwiększający się ruch na drogach, intensywnie 

rozwijająca się infrastruktura transportowa, wzrost zamożności społeczeństwa oraz wzrost 

liczby fabryk produkcyjnych. Ludzie korzystają z coraz większej ilości środków 

transportowych (Krawczyk et.al. 2020). Ze względu na ten fakt, w dzisiejszych czasach coraz 

częściej można usłyszeć o rosnącej liczbie wypadków oraz katastrof występujących na ulicach, 

dworcach lub w portach.  

 

3. Katastrofy komunikacyjne 

Pierwszą z definicji katastrofy o jakiej należy wspomnieć, jest wywodząca się ze słownika 

terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego Akademii Obrony Narodowej (2008), która 

definiuje to zdarzenie, jako wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, powodujące straty 

materialne oraz ciężkie urazy lub śmierć ludzi. Według Zawadzkiego (2009) katastrofa to 

zdarzenie wymagające użycia sił i środków wykraczających poza zdolności oraz możliwości 

lokalnych służb przystosowanych do walki oraz zapobiegania skutkom takich sytuacji, gdzie 

wymagana jest pomoc poza lokalnych służb medycznych. W tej definicji został ujęty jednak 

jeszcze dodatkowy aspekt, jakim jest fakt, że nie wszyscy poszkodowani mogą otrzymać w 

jednym momencie pomoc, co przyczynia się do przeprowadzania segregacji medycznej. 

Następną definicję podaje A. Skowrońska (2014), która określa, że katastrofy to poważne 

zaburzenie funkcjonowania ludności, które niesie za sobą poważne, czasem nieodwracalne 

straty materialne i środowiskowe, z którymi nie jest sobie w stanie poradzić dotknięte tym 

zdarzeniem społeczeństwo poprzez posiadane środki.  

Na podstawie powyższych definicji można stwierdzić, że każda z nich ma elementy 

wspólne. Na ich podstawie można podjąć się próby sformułowania jednej definicji, która 

zawierałaby większość kluczowych dla tego zdarzenia czynników. Brzmiałaby ona w sposób 

następujący: katastrofa to zdarzenie, na skutek którego dochodzi do śmierci bądź poważnych 

uszczerbków zdrowotnych jak i materialnych, którego siła rażenia jest na tyle duża, że 

wymagane jest użycie sił ratowniczych poza lokalnych służb medycznych; jak i sytuacja 
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nadzwyczajna, w wyniku której doszło do dużej liczby poszkodowanych, gdzie po wstępnej 

segregacji medycznej, liczba osób wymagających udzielenia pomocy przekracza możliwości 

udzielenia kwalifikowanej pomocy przez lokalne służby ratownicze. W świetle 

przedstawionych definicji związanych z określeniem znaczenia słowa katastrofa, wyodrębnić 

można kluczowe czynniki, cechujące to zdarzenie, takie jak: odnotowanie kilku ofiar 

śmiertelnych oraz wykorzystanie sił przystosowanych do neutralizacji negatywnych czynników 

zdarzenia spoza lokalnych możliwości, niewystarczająca ilość sił w zasięgu lokalnym, 

przeprowadzenie segregacji medycznej osób będących poszkodowanymi w zdarzeniu, 

współpraca różnych grup ratowniczych. 

Katastrofy oraz zdarzenia masowe ze względu na swoje wysokie podobieństwo posiadają 

również identyczny podział na fazy organizacji podczas ich wystąpienia. Występują cztery fazy 

tego typu działań, a ich podział przedstawia się w następujący sposób (Abgarowicz i in. 2014): 

• faza wstępna - obejmuje swoim zasięgiem pierwsze minuty, w których wystąpiła 

niepożądana sytuacja zagrażająca życiu lub zdrowiu. Podczas działań związanych z tą 

fazą następuje identyfikacja zdarzenia oraz powiadomienie odpowiednich służb 

ratowniczych o jej wystąpieniu oraz przepuszczalnym zasięgu. W przypadku tego 

punktu wiele zależy od informacji przekazanych przez osoby zawiadamiające służby o 

zaistniałej sytuacji takich jak świadkowie czy sami poszkodowani; 

• faza konsolidacji - rozpoczyna się wraz z przybyciem służb ratowniczych na miejsce 

zdarzenia. W fazie tej kluczowym elementem jest przybycie na miejsce odpowiedniej 

ilości jednostek przystosowanych do walki z zagrożeniem oraz usuwaniem skutków 

zdarzenia. Równie istotnym jest także sprawne koordynowanie akcją ratowniczą przez 

osobę dowodzącą działaniami. Podczas tego etapu dochodzi również do ogólnej oceny 

sytuacji, wstępnej segregacji osób poszkodowanych, jak również ich leczenia. 

Sprawność zadań wykonywanych podczas tej fazy w głównej mierze decyduje o 

wielkości strat, jakie nastąpiły podczas całego zajścia; 

• faza usuwania skutków - w skład jej wchodzą takie czynności jak udzielanie niezbędnej 

pomocy medycznej osobom poszkodowanym w szpitalach, usuwanie zniszczeń które 

przyniosła za sobą katastrofa. W trakcie trwania tych czynności rozpoczyna się również 

dochodzenie, które ma na celu weryfikację przyczyn wystąpienia zdarzenia; 

• faza odległa - jest ona ostatnią z elementów podziału na fazy ze względu na organizację. 

W jej skład wchodzą likwidację wszelkiego rodzaju niepożądanych skutków, jakie 

przyniosła za sobą katastrofa lub zdarzenie masowe m.in. zdrowotnych czy też 
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społecznych. Etap ten swoim zasięgiem obejmuje również analizę działań oraz 

organizacji służb ratowniczych jak i ewentualną poprawę i usprawnienie w przypadku 

wystąpienia zdarzenie o podobnym charakterze w przyszłości. 

Warto również wyróżnić strefy oraz punkty związane z zabezpieczeniem i niesieniem 

pomocy poszkodowanym w trakcie wystąpienia katastrofy. Zalicza się do nich (Ciećkiewicz, 

2012: 

• punkt dowodzenia - jest to obszar znajdujący się w pobliżu miejsca wystąpienia 

katastrofy, z którego osoby odpowiedzialne za koordynowanie działań ratowniczych 

dokonują decyzji, co do rodzaju oraz konieczności użycia konkretnego sprzętu 

ratowniczego, organizacji oraz niesienia pomocy medycznej jak i przemieszczeniu 

poszkodowanych do szpitali, 

• punkt medyczny - to miejsce, w którym dokonywane są wszelkiego rodzaju działania 

leczniczo-ratunkowe mające zniwelować w jak największym stopniu skutki zdrowotne 

osób poszkodowanych, 

• punkt segregacji medycznej – miejsce, w którym nadawany jest poszkodowanemu 

określony priorytet ściśle związany z jego stanem zdrowia. Wyróżnia się cztery kolory, 

jakie przydzielane są osobom poszkodowanym w zdarzeniu: czarny - osoba zmarła, 

czerwony - osoba wymagająca natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na 

zagrożenie życia, żółty - osoby z poważnymi obrażeniami, u których nie występuje 

zagrożenie życia oraz zielony gdzie osoby te nie wymagają pomocy medycznej oraz nie 

doznały znaczących urazów, 

• strefa niebezpieczeństwa - jest punktem, w zasięgu którego znajdować mogą się jedynie 

osoby wyznaczone przez dowódcę akcji ratowniczej do przeprowadzenia działań 

związanych z niwelowaniem skutków wystąpienia katastrofy, 

• strefa transportu - to punkt wyznaczony przez ratowników biorących udział w 

niwelowaniu skutków zdarzenia, który zapewnia miejsce skąd pacjenci mogą zostać 

przetransportowani za pomocą ambulansów bądź śmigłowców do placówek 

ratowniczych. 

Należy skupić się przede wszystkim na tych rodzajach katastrof, których ryzyko 

wystąpienia w Polsce jest największe. B. Kaczmarczyk podaje, że jednym z najczęściej 

występujących zagrożeń na terenie Polski są katastrofy komunikacyjne, a konkretnie katastrofy 

związane z transportem drogowym. Katastrofa komunikacyjna to wydarzenie zakłócające w 

sposób nagły i groźny ruch lądowy, sprowadzające konkretne i dotkliwe skutki obejmujące 
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większą liczbę osób (co najmniej 100) lub mienie w znacznych rozmiarach oraz niosące ze sobą 

zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego (Grześkowiak, 2009). Jako rodzaj katastrofy, 

stanowią one duży problem społeczny oraz państwowy, generujący duże obciążenie nie tylko 

ze względu na utratę zdrowia lub życia, ale również poprzez znaczące obciążenie służb 

ratowniczych, systemu zdrowia a także środowiska naturalnego. Do katastrof komunikacyjnych 

zalicza się przede wszystkim zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w 

którym uczestniczył co najmniej jeden pojazd a jego skutki poniosły za sobą utratę majątku, 

zdrowia lub życia poprzez osoby w nim uczestniczące. Ze względu na rozwój infrastruktury 

drogowej, wzrost ilości poruszających się pojazdów po drogach to katastrofy oraz wypadki w 

ruchu lądowym są zdarzeniami, które niosą za sobą największą liczbę ofiar śmiertelnych. 

 Na całym świecie rośnie liczba wypadków (zwłaszcza drogowych), a także coraz więcej 

urazów spowodowanych nagłymi zdarzeniami i wypadkami. Aby priorytetowo traktować 

pacjentów w celu zapewnienia odpowiedniej opieki oraz optymalnego wykorzystania zasobów 

i urządzeń placówek medycznych podczas wypadków, kluczowe wydaje się poznanie 

kompetencji i obowiązków służb ratowniczych na miejscu wypadku. Życie i zdrowie ludzkie 

to wartości nadrzędne, dlatego zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest 

podstawowym priorytetem globalnym, unijnym, krajowym i lokalnym. Usługi zarządzania 

kryzysowego, takie jak straż pożarna, zespoły ratownicze i karetki pogotowia, są w dużym 

stopniu uzależnione od sieci dróg. 

 

4. Ocena ryzyka wystąpienia wybranych katastrof komunikacyjnych. 

Do wyznaczenia ryzyka, jakie może towarzyszyć konkretnym katastrofom 

komunikacyjnym, wykorzystano metodę macierzy ryzyka. Metoda ta znajduje zastosowanie w 

procesach zarządzania ryzykiem (Woźniak i Werda, 2018). Mapa ryzyka pozwala na ocenę 

wystąpienia prawdopodobieństwa danego zdarzenia oraz ocenę skutków tego zdarzenia. Polega 

na opisaniu przyczyn i skutków badanego zdarzenia, a następnie przyporządkowaniu wartości 

punktowej dla prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i skutków wystąpienia ryzyka zgodnie 

z opracowanymi tabelami. Budowę zakresu matrycy ryzyka należy rozpocząć od oszacowania 

skali prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia tzn. założenia jakie są szanse na ponowne 

wystąpienie danej katastrofy w oparciu o dane historyczne, jak i informacje uzyskane uprzednio 

na podstawie badań (Woźnik i Werda, 2018). W przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia 
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danego zagrożenia, zastosowana zostanie 5 punktowa skala ryzyka, której zakres 

przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Opis szczegółowy Wartość punktowa 

prawdopodobieństwa 

bardzo rzadkie lub 

niemożliwe 

zdarzenie praktycznie nie ma szans 

wystąpienia, możliwość zaistnienia w 

wyjątkowych okolicznościach (od 1 do 

20%); najprawdopodobniej w ogóle nie 

zaistnieje 

1 

małe 

prawdopodobieństwo 

istnieje mało realna szansa, że ze względu 

na sposoby niwelowania przyczynowości, 

zdarzenie może ponownie wystąpić, może 

wystąpić   w wyjątkowych 

okolicznościach (od 21 do 40%) 

2 

średnie 

prawdopodobieństwo 

może zdarzyć się w określonym czasie i 

przez określone czynniki, 

prawdopodobieństwo zaistnienia jest 

średnio możliwe (od 41 do 60%, że 

wystąpi więcej niż raz do roku) 

3 

duże 

prawdopodobieństwo 

zdarzenia miały miejsce w przeszłości w 

znaczącej ilości i są udokumentowane 

oraz istnieją warunki dające możliwości 

wystąpienia danego zagrożenia, 

zaistnienie zdarzenia jest bardzo 

prawdopodobne (od 61 do 80%, że 

wystąpi regularnie przynajmniej parę raz 

w roku) 

4 

prawie pewne istnieje bardzo duża szansa, że zdarzenie 

wystąpi ponownie, ze względu na brak 

5 
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środków do walki z jego przyczynowością 

oraz w obrębie ostatnich lat występowało 

w znaczącej ilości. Istnieje szansa 

corocznego występowania. Zdarzenie 

prawie pewne, wystąpi regularnie co 

miesiąc lub częściej 

(prawdopodobieństwo od 81-100%) 

Źródło: R. Jadczaka, P. Ledzian, ,,Zarządzanie ryzykiem w logistyce i finansach”, Łódź 2016, 

s. 83 

Następnym krokiem, niezbędnym do stworzenia matrycy ryzyka, jest utworzenie 

klasyfikacji skutków i ich charakterystyka. Należy utworzyć skalę skutków, jakie może nieść 

za sobą wystąpienie potencjalnego zagrożenia. Skalę tę określa się w następujący sposób: 

A. Nieistotne - nie ma ofiar śmiertelnych i rannych, nie wystąpiły praktycznie żadne straty w 

mieniu kulturowym oraz nie nastąpiła utrata żadnych dóbr materialnych wśród ludności 

dotkniętej zjawiskiem. 

B. Małe - mała liczba rannych, lecz bez ofiar śmiertelnych, występują niewielkie zniszczenia 

dotyczące mienia kulturowego lub utrata dóbr materialnych przez osoby dotknięte 

zjawiskiem, nie są wymagane dodatkowe siły i środki, niewielki wpływ na środowisko 

naturalne o krótkotrwałym efekcie. 

C. Średnie - niezbędna jest pomoc medyczna, część osób poszkodowanych wymaga 

hospitalizacji, mała liczba osób zmarłych, znacząca liczba osób rannych jednak 

wystarczająca siła lokalnych służb do walki ze skutkami wystąpienia zagrożenia. Spore 

straty finansowe bądź straty w dobrach kulturowych. Środowisko naturalne dotknięte w 

niewielkim stopniu skutkami zdarzenia. 

D. Duże - duża liczba poważnie rannych, poszkodowanych bądź ponoszących śmierć, duże 

straty finansowe bądź kulturowe. Środowisko naturalne znacznie poszkodowane. Liczba 

lokalnych jednostek ratunkowych niewystarczająca do walki ze skutkami zdarzenia. 

E. Bardzo duże - bardzo duża liczba poważnie rannych, poszkodowanych oraz zabitych, 

wymagająca pomocy jednostek ratunkowych spoza obszaru lokalnych służb ratowniczych, 

wymagana interwencja wojska, wymagane dodatkowe łóżka szpitalne oraz personel 

medyczny, rozległe zniszczenia materialne oraz kulturowe, brak możliwości 

funkcjonowania społeczności lokalnej, duże zniszczenia w środowisku naturalnym. 
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Kolejnym punktem po zidentyfikowaniu skali badawczej dotyczącej badanych elementów, jest 

wyszczególnienie matrycy zagrożenia oraz jej obszarów, które cechują ryzyko wystąpienia 

danej katastrofy. Matryca ryzyka znajduje się w tabeli 2. 

Tabela 2. 

Matryca budowy poziomu ryzyka wystąpienia zagrożenia dla katastrofy komunikacyjnej 
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5      

4      

3      

2      

1      

 
A B C D E 

Skutki 

  Gdzie: 

Bardzo małe Małe Średnie Duże Bardzo duże 

Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym elementem badania ryzyka wystąpienia katastrofy, jest wytypowanie zdarzeń 

będących branych pod uwagę. Zalicza się do nich wszystkie katastrofy komunikacyjne, tj. 

katastrofy drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze. Po określeniu wszystkich czynników, należy 

przejść do punktu związanego z charakterystyką poszczególnego zagrożenia oraz 

poszczególnych ocen jego ryzyka, jak i prawdopodobnego wystąpienia (Kabus i in. 2020). 

Tabele uwzględniające niezbędne informacje, przedstawione zostały w tabelach poniżej. 

Tabela 3. 

Tabela zagrożenia dla katastrof drogowych na terenie Polski 

 Rodzaj zagrożenia Katastrofa drogowa 

Prawdopodobieństwo: 4 - prawdopodobne 

Skutki: C - Średnie 

Ryzyko: Średnie 

Charakterystyka 

zagrożenia 

Katastrofa drogowa jako zdarzenie może być spowodowana na skutek błędów 

człowieka wywołanych niedbałością w sposobie utrzymania sprawności 

technicznej pojazdu, nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego przez 

kierowcę, spożywaniem środków odurzających przez kierowcę, uszkodzeniem 

mechanicznym pojazdu, brakach w oświetleniu, negatywnym oddziaływaniu 

warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniami w nawierzchni drogi 
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Ocena zagrożenia 

Szczególnie wysokie zagrożenie katastrofą drogową występuje na drogach 

szybkiego ruchu oraz autostradach, gdzie pojazdy poruszają się ze znaczną 

prędkością co niesie za sobą w przypadku popełnienia błędu bądź awarii sprzętu 

znaczącą liczbę ofiar o wysokich obrażeniach ciała. Dodatkowo dużym 

czynnikiem ryzyka, cechują się tereny miejskie, ze względu na dużą intensywność 

ruchu pojazdów oraz pieszych. Jako obszar niwelowania znaczenie ma poprawa 

jakości infrastruktury, wzrost liczby systemów bezpieczeństwa w pojazdach oraz 

rosnąca świadomość społeczeństwa. 

Skutki zagrożenia 

Skutki dla ludności: zagrożenie życia bądź zdrowia osób uczestniczących w 

zdarzeniu, możliwa konieczność zamknięcia danego odcinka drogi na znaczący 

czas, możliwa konieczność zapewnienia lokali zastępczych na czas walki ze 

skutkami zdarzenia. Skutki dla gospodarki/mienia publicznego: możliwy 

długotrwały paraliż ruchu drogowego na danym obszarze, możliwa duża liczba 

osób wymagających pomocy medycznej, mogą wystąpić znaczące straty 

materialne, uszkodzona infrastruktura drogi, możliwe znaczące nakłady finansowe 

potrzebne do niwelacji skutków zdarzenia 

Źródło: Opracowanie własne 

Jako pierwsze analizie poddane zostały katastrofy drogowe. Katastrofa drogowa to zdarzenie 

w ruchu lądowym zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich 

rozmiarach. Analiza pokazała, że istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo ich ponownego 

wystąpienia. Ze względu na skutki, zagrożenie oceniane jest na poziomie średnim. Wskazuje 

to na to, że część osób poszkodowanych może wymagać hospitalizacji, jest mała liczba osób 

zmarłych, natomiast znacząca liczba osób rannych. Siła lokalnych służb do walki ze skutkami 

wystąpienia zagrożenia jest wystarczająca. W przypadku katastrofy drogowej możemy 

wskazać, że jest to zdarzenie nagłe, mogące zaistnieć w dowolnym miejscu i czasie. Brak 

możliwości przygotowania ludności. Mogą wystąpić straty śmiertelne, jak i duża liczba 

rannych. Skutki w obrębie infrastruktury obejmują utrudnienia w ruchu drogowym. Straty, 

przede wszystkim dotyczyć mogą pojazdów i obiektów infrastruktury drogowej (np. 

uszkodzenia wiaduktów). W przypadku wpływu na środowisko można mówić o możliwości 

uwolnienia płynów eksploatacyjnych pojazdów oraz przewożonych substancji chemicznych 

(więcej: Dworzecki, 2010). 

Jako kolejne zagrożenie wytypowano katastrofy kolejowe. Ich analiza została zawarta w 

tabeli 4. 
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Tabela 4. 

Tabela zagrożenia dla katastrof kolejowych na terenie Polski 

Rodzaj zagrożenia Katastrofa kolejowa 

Prawdopodobieństwo: 3 - możliwe 

Skutki: D - duże 

Ryzyko: średnie 

Charakterystyka 

zagrożenia 

Katastrofa kolejowa jako zdarzenie, najczęściej występuje na skutek uszkodzenia 

torów, rozjazdów bądź bocznic kolejowych, niesprawnych urządzeń 

sygnalizacyjnych, uszkodzeń mechanicznych lokomotyw bądź wagonów, błędu 

ludzkiego poprzez brak znajomości obsługi urządzeń technicznych bądź 

ignorowanie ich poleceń. Często może wystąpić w połączeniu  z innym rodzajem 

katastrofy jak drogowa bądź chemiczna, gdzie na skutek wypadku do środowiska 

dostają się niebezpieczne substancje. 

Ocena zagrożenia 

Ze względu na swoją charakterystykę, zdarzenie występuje w głównej mierze na 

terenach zlokalizowanych w pobliżu przejazdów kolejowych, bądź torowiskach na 

których występują jakieś prace remontowe i występuje możliwość spotkania się 

pociągów na tym samym torze. Znaczący poziom obniżenia ryzyka występuje ze 

względu na liczne inwestycje w poprawę infrastruktury dróg, kampanie reklamowe 

dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach oraz zastosowanie nowoczesnych rogatek 

na przejeździe. 

Skutki zagrożenia 

Skutki dla ludności: bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dużej liczby osób 

przebywającej w promieniu wystąpienia zjawiska, możliwa konieczność ewakuacji 

ludności, znaczące straty w mieniu państwowym. Skutki dla gospodarki/mienia 

publicznego: trudności w przystąpieniu do akcji ratunkowej ze względu na 

utrudniony dojazd pojazdów ratunkowych, możliwy długotrwały paraliż ruchu 

kolejowego, możliwa duża liczba poszkodowanych przekraczająca możliwości 

lokalnych służb ratunkowych, wystąpienie znaczących strat materialnych, 

konieczność dużych nakładów finansowych poświęconych na walkę ze skutkami 

katastrofy. Skutki dla środowiska: Możliwość przedostania się szkodliwych 

substancji do gleby bądź rozpylenia ich w powietrzu. 

Źródło: Opracowanie własne 

Wydarzenie kolejowe to każda niepożądana sytuacja zaistniała w systemie transportu 

kolejowego lub w jego otoczeniu zakłócająca realizację procesu przewozowego, w 

szczególności powodująca zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, opóźnienie 

pociągu lub zakłócenie prac manewrowych. Wypadek kolejowy to niezamierzone nagłe 

zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne 

konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Do wypadków zalicza się w 

szczególności: kolizje, wykolejenia, zdarzenia na przejazdach, zdarzenia z udziałem osób 

spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu czy  pożar pojazdu kolejowego. Poważny 
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wypadek kolejowy to każdy wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem lub innym 

zdarzeniem mającym oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie 

bezpieczeństwem z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięcioma rannymi 

osobami. A także powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury 

kolejowej lub środowiska. Ponieważ katastrofa kolejowa jest zdarzeniem nagłym, mogącym 

zaistnieć w dowolnym miejscu szlaku kolejowego nie ma możliwości przygotowania ludności, 

zarówno korzystających z usług kolei jak i tych w miejscu zdarzenia. Skutki bezpośrednie to 

wielu zabitych i duża ilość rannych. Wpływ katastrofy kolejowej na infrastrukturę to 

utrudnienia w ruchu kolejowym (mogą dotyczyć również ruchu drogowego), wielogodzinne 

opóźnienia pociągów osobowych i towarowych. Straty w mieniu ograniczają się do uszkodzeń 

trakcji oraz środków transportowych uczestniczących w zdarzeniu. Może także istnieć ryzyko 

uwolnienia płynów eksploatacyjnych pojazdów oraz przewożonych substancji chemicznych. 

Koszty przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego mogą być znaczne (PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., 2016). 

Przyczyn wypadków kolejowych jest wiele. Zalicza się do nich m.in.: zły stan infrastruktury 

liniowej, złe warunki atmosferyczne, niedostosowanie prędkości, wykonywanie ryzykownych 

manewrów, nagłe pogorszenie zdrowia kierującego pojazdem np. zasłabnięcie, przeładowanie 

środka transportowego towarem, zderzenie z dzikim zwierzęciem, nieustąpienie 

pierwszeństwa, brak prawidłowych oznaczeń pionowych i poziomych, błąd ludzki, awaria 

środka transportu lub awaria infrastruktury. Jako możliwość wystąpienia, oszacowane zostały 

na 3 punkty w pięciostopniowej skali, co oznacza, że istnieje średnie ryzyko ich wystąpienia. 

Z punktu widzenia skutków zdarzenia, niestety niosą za sobą duże ryzyko znacznego 

uszczerbku na zdrowiu osób biorących w nich udział oraz straty w infrastrukturze znajdującej 

się w pobliżu wystąpienia zagrożenia. Również środowisko może znacząco zostać dotknięte, 

poprzez skutki wystąpienia tego zdarzenia.  

Jako następne, analizie oceny ryzyka poddane zostały katastrofy morskie, które 

przedstawione zostały w tabeli 5. 
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Tabela 5. 

Tabela zagrożenia dla katastrof morskich na terenie Polski 

Rodzaj zagrożenia Katastrofa morska 

Prawdopodobieństwo: 2 - rzadkie 

Skutki: D - duże 

Ryzyko: średnie 

Charakterystyka 

zagrożenia 

Katastrofa morska jako zdarzenie występuje najczęściej na skutek błędów ludzkich 

związanych z obsługą maszyn i urządzeń pokładowych, znajdujących się na 

pokładzie oraz uszkodzeniem jednego z urządzeń odpowiadających za sterowalność 

oraz nawigację statku. Jako czynniki powodujące zagrożenie wyróżnić można 

również wpływ środowiska naturalnego oraz ewentualne rozszczelnienie struktury 

statku. 

Ocena zagrożenia 

Ze względu na swoją charakterystykę, zdarzenie występuje najczęściej na terenie 

portów morskich oraz na otwartych wodach morza bałtyckiego lub przy większych 

akwenach wodnych. W szczególności zagrożone są tereny portowe oraz środowisko 

naturalne, poprzez możliwość przedostania się niebezpiecznych substancji do 

środowiska. 

Skutki zagrożenia 

Skutki dla ludności: bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywającej 

w promieniu wystąpienia zjawiska. Skutki dla gospodarki/mienia publicznego: 

trudności w przystąpieniu do akcji ratunkowej ze względu na utrudniony dojazd 

pojazdów ratunkowych, możliwa duża liczba poszkodowanych przekraczająca 

możliwości lokalnych służb ratunkowych, wystąpienie znaczących strat 

materialnych, konieczność dużych nakładów finansowych poświęconych na walkę ze 

skutkami katastrofy. Skutki dla środowiska: możliwość przedostania się szkodliwych 

substancji do wody pitnej, stałe zanieczyszczenie środowiska mające negatywne 

skutki dla zwierząt, roślin oraz ludności. 

Źródło: Opracowanie własne 

Katastrofy morskie mają znaczący wpływ na oddziaływanie wobec środowiska. Wielkim 

ryzykiem cechuje się uzyskanie najbardziej niechcianego zagrożenia, jakim jest skażenie wód 

pitnych. Patrząc jednak na zarys historyczny, takie zdarzenia są rzadkością na terytorium 

Polski.  

Jako ostatnie analizie poddane zostały katastrofy lotnicze, uważane za jedne z najmniej 

możliwych do wystąpienia. Informacje z przeprowadzonego badania, zamieszczone zostały w 

tabeli 6. 
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Tabela 6. 

Tabela zagrożenia dla katastrof lotniczych na terenie Polski 

Rodzaj zagrożenia Katastrofa lotnicza 

Prawdopodobieństwo: 2 - rzadki 

Skutki: D - Duże 

Ryzyko: średnie 

Charakterystyka 

zagrożenia 

Katastrofa lotnicza występuje najczęściej w okolicy pasów startowych na lotniskach 

bądź w okolicy pasów startowych. Jako czynniki powstawania wyznacza się złe 

warunki pogodowe, awarie techniczne obsługi systemów, awarie techniczne 

samolotów bądź bezpośrednie błędy ludzkie wynikające ze zmęczenia, niedostatku 

umiejętności bądź nieumyślne błędy ludzkie 

Ocena zagrożenia 

Ze względu na ograniczoną liczbę lotnisk na terenie naszego kraju oraz rzadkość 

występowania zdarzeń w przeszłości jak i stały rozwój systemów wspomagających 

pracę pilota i osób odpowiedzialnych za nawigację z lotniska, zagrożenie cechuje się 

małym ryzykiem wystąpienia. 

Skutki zagrożenia 

Skutki dla ludności: bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywającej 

w promieniu wystąpienia zjawiska. Skutki dla gospodarki/mienia publicznego: 

możliwa duża liczba poszkodowanych przekraczająca możliwości lokalnych służb 

ratunkowych, wystąpienie znaczących strat materialnych, konieczność dużych 

nakładów finansowych poświęconych na walkę ze skutkami katastrofy, uszkodzenie 

mienia kulturowego. Skutki dla środowiska: możliwość przedostania się szkodliwych 

substancji do środowiska naturalnego 

Źródło: Opracowanie własne 

Zdarzenia lotnicze ze względu na skutki dzielą się na wypadki lotnicze i incydenty lotnicze. 

Wypadkiem lotniczym jest zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które 

zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, 

do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na 

nim oraz podczas którego jakakolwiek osoba doznała co najmniej poważnych obrażeń ciała lub 

statek powietrzny został uszkodzony, lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek 

powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane, 

lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy. Incydentem 

lotniczym jest zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego inne niż wypadek 

lotniczy, które ma lub mogłoby mieć niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo lotów, zaistniałe 

od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili 

opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim.  

Wypadki lotnicze dzielą się ciężkie i lżejsze. Wypadki ciężkie dzielą się na następujące klasy 

(Urząd Lotnictwa Cywilnego):  
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I. Katastrofa lotnicza, jeżeli następstwem jest śmierć, obrażenie ciała ze skutkiem 

śmiertelnym lub uznanie za zaginioną, gdy akcja poszukiwawcza została zakończona, 

jakiejkolwiek osoby znajdującej się na pokładzie statku powietrznego (z wyłączeniem 

tych przypadków, gdy śmierć lub obrażenia ciała powstały z przyczyn naturalnych albo 

wywołanych przez poszkodowanego). 

II. Awaria lotnicza, jeżeli następstwem jest całkowite zniszczenie bądź uszkodzenie statku 

powietrznego w stopniu powodującym nieopłacalność remontu albo, gdy statek 

powietrzny przepadł bez wieści lub znajduje się w takim miejscu, do którego dostęp jest 

niemożliwy. 

III. Poważne obrażenie ciała, jeżeli następstwem jest śmierć lub obrażenie ciała ze skutkiem 

śmiertelnym innej osoby na skutek bezpośredniego zetknięcia się z jakąkolwiek częścią 

statku powietrznego, włączając w to części, które oddzieliły się od danego statku 

powietrznego, lub na skutek bezpośredniego oddziaływania strumienia gazów 

wylotowych silnika odrzutowego i strug powietrza zespołu napędowego oraz obrażenie 

ciała jakiejkolwiek osoby znajdującej się na pokładzie statku powietrznego, powodujące 

trwałą niezdolność do służby (pracy) lub konieczność leczenia szpitalnego trwającego 

powyżej 30 dni.  

Można wskazać skutki bezpośrednie katastrofy lotniczej - należy liczyć się z dużą ilością 

zabitych. W przypadku zdarzenia na lotnisku – należy liczyć się z wstrzymaniem 

funkcjonowania lotniska na wiele godzin lub dni. Straty ograniczają się do samolotu i zniszczeń 

pasa lotniska, lub wyposażenia lotniska. W sytuacji wystąpienia zdarzenia poza lotniskiem – 

trudno przewidzieć wielkość strat. Zależeć one będą od miejsca zdarzenia. Może nastąpić 

uwolnienie środków toksycznych (Bolz, 2021).  

Katastrofy lotnicze badane poprzez matrycę budowy poziomu ryzyka wystąpienia 

zagrożenia na terenie Polski, cechują się bardzo niskim poziomem możliwości ich wystąpienia 

w przyszłości. Jako skutki wystąpienia, katastrofa lotnicza została zakwalifikowana do 

kategorii D, cechującej się  dużą liczbą poważnie rannych, poszkodowanych bądź ponoszących 

śmierć, występowaniu dużych strat finansowych bądź kulturowych. Środowisko naturalne 

może ponieść duże straty, a liczba lokalnych jednostek ratunkowych może okazać się 

niewystarczająca do walki ze skutkami wystąpienia zdarzenia. 
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5. Podsumowanie i wnioski 

W  trakcie  prowadzonych badań  dokonano  identyfikacji zagrożeń  i  analizy  ryzyka dla 

katastrof komunikacyjnych w różnych gałęziach transportu. W badaniach zastosowano do 

oceny ryzyka metodę macierzy ryzyka. Określono, jakie mogą wystąpić zagrożenia oraz skutki 

katastrof komunikacyjnych.  

Przeprowadzana analiza oceny ryzyka wykazała, że katastrofa drogowa wiąże się ze 

znacznymi stratami finansowymi bądź stratami w dobrach kulturowych. Środowisko naturalne 

jest dotknięte w niewielkim stopniu skutkami zdarzenia. Istnieje dosyć duże 

prawdopodobieństwo ich ponownego wystąpienia. Ze względu na skutki, zagrożenie oceniane 

jest na poziomie średnim. W przypadku katastrof kolejowych możliwość wystąpienia 

oszacowana została na 3 punkty w pięciostopniowej skali, co oznacza, że istnieje średnie 

ryzyko ich wystąpienia. Z punktu widzenia skutków zdarzenia, katastrofy kolejowe związane 

są z ryzykiem znacznego uszczerbku na zdrowiu osób biorących w nich udział oraz straty w 

infrastrukturze znajdującej się w pobliżu wystąpienia zagrożenia. Mają one również negatywny 

wpływ na środowisko naturalne.  Istotnym zagrożeniem katastrof morskich jest wysokie ryzyko 

skażenia środowiska naturalnego. Katastrofa lotnicza to zdarzenie nagłe, mogące zaistnieć w 

dowolnym miejscu i czasie. Brak możliwości przygotowania ludności, zarówno korzystających 

z usług przewoźnika jak i tych w miejscu zdarzenia. Cechują się bardzo niskim poziomem 

możliwości ich wystąpienia w przyszłości. Jako skutki wystąpienia, katastrofa lotnicza została 

zakwalifikowana do kategorii cechującej się  dużą liczbą poważnie rannych, poszkodowanych 

bądź ponoszących śmierć, występowaniu dużych strat finansowych bądź kulturowych. 

Podsumowując, katastrofy komunikacyjne mogą się wydarzyć na skutek wielu czynników, 

jednak głównym z nich najczęściej okazuje się sam człowiek. Nie mniejsze znaczenie ma w ich 

przypadku również dbałość o otaczającą środki komunikacyjne infrastrukturę, umożliwiającą 

poprawność działania systemów bezpieczeństwa oraz możliwość sprawnego przemieszczania 

się pojazdów. Z innego punktu widzenia, istotnym jest znaczący rozwój technologiczny, który 

znacząco zmniejsza możliwość występowania danych katastrof komunikacyjnych oraz 

perspektywa jego dalszego rozwoju, cechująca się, możliwością zmniejszenia się tych zdarzeń 

do stosunkowo rzadkich. Rozwój otaczającej nas technologii za kilka lat, może znacząco 

przybliżyć liczbę tych zdarzeń do poziomu praktycznie niewystępujących. 
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Streszczenie: Celem artykułu jest identyfikacja problemów w procesie składania reklamacji w 

bankach komercyjnych w Polsce. Od tego, jak wygląda pierwszy kontakt pomiędzy klientem a 

bankiem, często zależy odbiór przez klienta całego procesu obsługi jego skargi, zażalenia czy 

problemu. Powyższe może się przełożyć na to, czy klient będzie nadal chciał korzystać z usług 

danej instytucji i jak będzie ją oceniał. Na podstawie danych udostępnionych przez Rzecznika 

Finansowego w sprawozdaniach rocznych, przeanalizowano ilość składanych reklamacji 

klientów do instytucji rynku kapitałowo- bankowego w okresie ostatnich 5 lat i tendencję 

konsumentów w tym zakresie. Przedmiotem badania jest porównanie, w jaki sposób wybrane 

banki komercyjne dają możliwości złożenia reklamacji swoim klientom. W tym celu 

zastosowano metodę analizy udostępnionych przez instytucje finansowe regulaminów 

rozpatrywania reklamacji oraz informacji podanych na stronach internetowych. Elementem 

nowości jest wskazywanie przez banki szerokich możliwości kontaktu przez Internet.  

 

Słowa kluczowe: reklamacja, banki komercyjne, składanie reklamacji w bankach, obsługa 

reklamacji  
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THE PROCESS OF  FILING A COMPLAINTS IN SELECTED 

COMMERCIAL BANKS IN POLAND 

 

Abstract: The aim of the article is to identify problems in the process of filing complaints in 

commercial banks in Poland. The customer's perception of the entire process of handling their 

complaint, grievance or problem often depends on how the first contact between the customer 

and the bank is. This, in turn, can translate into whether or not the customer will continue to 

want to use the institution's services and how they will rate it. Based on the data made available 

by the Financial Ombudsman in its annual reports, the number of customer complaints to capital 

and banking institutions over the last five years and the trend of consumers in this respect were 

analysed. The object of the study is to compare how the selected commercial banks provide 

opportunities for their customers to lodge complaints. For this purpose, the method used was to 

analyse the complaint handling rules and regulations made available by the financial institutions 

and the information provided on their websites. An element of novelty is the banks' indication 

of the extensive possibilities for contact via the Internet. 

Keywords: complaint, commercial banks, filing a complaint in banks, complaints handling 

1. Wprowadzenie  

Złożenie skargi i reklamacji to przejaw niezadowolenia klienta ze świadczonej przez daną 

firmę usługi lub z produktu. Problematyka reklamacji zajmuje stosunkowo dużo miejsca w 

literaturze naukowej, stanowi ważny element zarządzania jakością w organizacji. Reklamacje 

mogą wynikać z błędów w strategii obsługi klienta np. źle przeprowadzonego badania lub 

rozpoznania rynku, przeoczenia dochodowości klienta, niewłaściwego zdefiniowanej polityki 

obsługi klienta, braku usprawniania procesów wewnątrz organizacji, niedostatecznie 

przeszkolonego personelu (Wanagos, 2010). Dzięki informacjom uzyskanym przez składane 

przez klientów skargi możliwe jest zidentyfikowanie i usprawnienie wewnętrznych procesów 

w firmie poprzez odpowiednią reakcję i naprawienie błędu (Czechowska, 2017).  

Reklamacje są ważnym czynnikiem w relacjach między organizacją a konsumentem. Mogą 

być wykorzystywane jako element badania satysfakcji klienta (Balon, Nowicki and Kafel, 

2015). Banki dbając o więź z klientami, budują swój wizerunek w oczach opinii publicznej. 
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Dlatego instytucje finansowe powinny przykładać dużą wagę do utrzymania odpowiednich 

standardów w zakresie rozpatrywania reklamacji. Procedury związane ze składaniem zażaleń i 

skarg klientów wpływają na cały proces zarządzania reklamacjami. Przy czym skuteczność tego 

procesu zależy między innymi od zrozumienia reklamacji klienta.  

Proces reklamacyjny opiera się nie tylko na wewnętrznych regulacjach instytucji 

finansowych, ale przede wszystkim na aktach prawnych, które mają na celu zwiększenie 

ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Warto wspomnieć chociażby o Ustawie z 

dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 

Rzeczniku Finansowym, która wprowadza tryb i zasady udzielania odpowiedzi na reklamacji. 

W pracy zostanie podjęta próba definicji reklamacji oraz regulacji związanych z jej 

rozpatrywaniem.  

Zarządzanie reklamacjami przez banki powinno służyć określeniu przyczyn 

niezadowolenia klientów i poprawianie ewentualnych błędów. Na podstawie danych 

udostępnionych przez Rzecznika Finansowego w sprawozdaniach rocznych, przeanalizowano 

ilość składanych reklamacji klientów do instytucji rynku kapitałowo- bankowego w okresie 

ostatnich 5 lat i tendencję konsumentów w tym zakresie.  

Złożenie reklamacji jest pierwszym etapem procesu obsługi zgłoszenia klienta przez bank. 

Podstawowe elementy zarządzania reklamacjami to: zarejestrowanie/przyjęcie reklamacji, 

analiza, decyzja, odpowiedź do klienta. Wybór kanału komunikacji z bankiem oraz jej forma 

ma wpływ także na samą reklamację. Od pierwszego kontaktu pomiędzy bankiem i klientem 

zależy, w jaki sposób klient oceni obsługę tej instytucji i czy będzie chciał kontynuować 

współpracę z nią. Niezadowoleni klienci mogą wybrać produkty konkurencji, a swoją 

negatywną opinię przekazać szerszemu gronu osób.  

Na potrzeby niniejszej pracy, przyjętą metoda badawczą był przegląd opracowań i 

sprawozdań Rzecznika Finansowego dotyczących reklamacji oraz analiza regulaminów i 

informacji, zawartych na stronach internetowych 10 największych banków komercyjnych w 

Polsce pod względem posiadanego kapitału. Zbadano jakie możliwości dają banki klientom w 

zakresie złożenia reklamacji. Każdy z analizowanych banków wskazał na różne warianty 

elektronicznego złożenia reklamacji, począwszy od wiadomości w serwisie bankowości 

internetowej, po wiadomość e-mail, czat lub video czat z doradcą. Nowością jest w tym zakresie 

wprowadzona przez ustawodawcę usługa e-Doręczenia pozwalającą skontaktować się z 

bankiem drogą elektroniczną.  

Badana problematyka implikuje pytania dotyczące możliwego wykluczenia osób, które nie 

korzystają z nowoczesnych technologii. Ten aspekt jest niezwykle istotny, gdyż polskie 
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społeczeństwo należy do grona jednych z najszybciej starzejących się w Europie. 

Zmniejszająca się liczba placówek bankowych powoduje, że banki zdecydowanie wskazują na 

kontakt zdalny. Z drugiej strony dzięki wykorzystaniu elektronicznych kanałów do zgłoszenia 

zastrzeżeń co do usług bankowych, zgłoszenie reklamacji staje się proste. Zmienia się także 

forma reklamacji, która coraz częściej staje się „reklamacją społecznościową”.  

 

2. Specyfika reklamacji klienta banku – definicja reklamacji i regulacje prawne 

Banki zarabiają na sprzedaży różnorodnych produktów i usług finansowych. Celem banków 

komercyjnych jest wypracowanie zysku. Aby zachować konkurencyjność, muszą 

dostosowywać swoją działalność do zmian zachodzących na rynkach finansowych (Von 

Koppen, 1999). Komercjalizm banku polega na takim obrocie środkami finansowymi, by 

osiągnąć jak najwyższą korzyść finansową (Iwanicz-Drozdowska, 2005). Jednocześnie banki 

działają w środowisku, w którym klienci są bardziej świadomi i wymagający, konkurencja (nie 

tylko pomiędzy samymi bankami) coraz bardziej agresywna, a przepisy rygorystyczne. 

Zachodzące zmiany zmusiły instytucje finansowe do podjęcia wysiłków, aby zadowolić 

istniejących klientów i przekształcić ich w lojalnych zwolenników. Coraz większe znaczenie 

jest przywiązywane do rozwoju i utrzymania skutecznych systemów zarządzania skargami 

klientów. Obsługa i zarządzanie reklamacjami klientów jest rozumiana jako zestaw 

systematycznych działań w przedsiębiorstwie, które obejmują "analizowanie, planowanie, 

stosowanie i kontrolowanie" odpowiedzi na skargi klientów (Vos, Huitema and Lange-Ros, 

2008). Przy czym w przypadku banków, wszystkie te części składowe muszą uwzględniać 

nałożone przez ustawodawcę terminy i formy odpowiedzi. Dlatego ważne jest zdefiniowanie, 

czym reklamacja jest i jak ją należy rozumieć, a także wskazanie norm prawnych regulujących  

proces jej obsługi. 

 

2.1  Definicja reklamacji 

Zdefiniowanie „reklamacji” jest istotne, gdyż jak już wspomniano, to od poprawnego 

zrozumienia czym jest reklamacja, czym natomiast nie, zależy cały proces obsługi zgłoszenia. 

Według definicji Słownika języka polskiego PWN „Reklamacja: to: 1. „zwrócenie się do 

dostawcy, producenta, wykonawcy usługi w sprawie ujawnionych wad towaru, niedokładności 

w dostawie, w rachunku, w wykonaniu usługi itp. z żądaniem naprawienia szkód”; 
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2. „zażalenie, skarga złożone w tej sprawie” (Słownik języka polskiego PWN, 2022.09.01). J. 

Barlow, C. Moller w opracowaniu „Reklamacja czyli prezent. Strategia korzystania z 

informacji od klienta”, rozumieją przez to pojęcie wyrażenie oczekiwań, które nie zostały 

spełnione (Barlow, and Moller, 2001). Składanie reklamacji to manifestacja konfliktu między 

klientem a firmą (Berger, and Mitręga, 2015).  

Banki są osobami prawnymi tworzonymi zgodnie z przepisami ustaw, posiadającymi 

zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych (Rajczyk, 1997). Fakt, że 

działają w granicach ustalonych przez regulatora powoduje, że wnioski klientów muszą być 

rozpatrywane zgodnie z trybem przewidzianym przez ustawodawcę. Ustawa z dnia 05 sierpnia 

2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (dalej „Ustawa reklamacyjna”) definiuje reklamację jako wystąpienie skierowane 

do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia 

dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego. Podobna definicja 

reklamacji jest zawarta w Ustawie o usługach płatniczych z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie 

ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, gdzie oznacza: „wystąpienie 

skierowane do dostawcy usług płatniczych przez użytkownika lub posiadacza pieniądza 

elektronicznego, w którym użytkownik lub posiadacz pieniądza elektronicznego zgłasza 

zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych” (art. 24b 

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych 

ustaw usługach płatniczych z dnia 10 maja 2018 r.). Natomiast w uchwale nr 192/2015 z 

26.05.2015 Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) występuje pojęcie skargi, przez które 

należy rozumieć każde wystąpienie klienta, w tym także reklamację, kierowane do instytucji 

finansowej odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez instytucję 

finansową lub wykonywanej przez tę instytucję działalności, objętej nadzorem KNF.  

W każdym z przytoczonych definicji występuje niezadowolenia klienta, przy czym nie 

każde zgłoszenie klienta do banku, wyrażające je, będzie równoznaczne z reklamacją. Jest to 

istotne zwłaszcza w kontekście zgłoszeń kierowanych do instytucji finansowych, w których 

klienci przekazują swoją frustrację i rozżalenie.  

Reklamacja w związku z powyższym to rodzaj skargi, która dotyczy nieprawidłowego 

wykonania usługi bankowej z żądaniem lub roszczeniem finansowym klienta w stosunku do 

banku. Skarga rozumiana jest szerzej niż reklamacja i oznacza każdy przejaw niezadowolenia 

klienta, zawierający negatywną ocenę jakiegoś elementu funkcjonowania banku (Łosiewicz-

Dniestrzańska, 2011). Interpretacji dotyczących wybranych aspektów ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r., podjął się Związek Banków Polskich w dokumencie z 23 kutego 2016 r.                                 
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W przygotowanym piśmie zauważono, że w Ustawie reklamacyjnej nie każde wystapienie 

klienta jest reklamacją, ale tylko te, które zawiera zastrzeżenia co do świadczonych usług.  

Co istotne, zwrócono uwagę, że zgodnie z art. 9 pkt 4 oraz w art. 10 Ustawy zawarto 

sformułowanie: „roszczeń wynikających z reklamacji klienta”, tym samym jedną z cech, które 

charakteryzują tego typu zgłoszenie, jest właśnie roszczenie. Przy czym Ustawa reklamacyjna 

nie określa konkretnych uprawnień przysługujących klientowi, tj. czego może on żądać od 

podmiotu rynku finansowego. Tym samym reklamacja może dotyczyć np. roszczeń 

przedawnionych lub niematerialnych (Stefanicki, 2016).  

Podsumowując, reklamację skierowaną do banku nazwiemy takie wystąpienia klienta, które 

dotyczy zastrzeżenia co do świadczonych przez bank usług, które będzie zwierało roszczenie. 

 

 

2.2 Regulacje dotyczące procesu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji 

Celem regulacji prawnych jest wzmocnienie ochrony klientów, korzystających z usług 

instytucji finansowych. Banki tworząc wewnętrzne procedury dotyczące rozpatrywania 

reklamacji, muszą brać pod uwagę postanowienia wspomnianej już Ustawy z dnia 05 sierpnia 

2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym, która określa między innymi formy i tryb składania reklamacji, termin udzielenia 

odpowiedzi oraz jakie informacje odpowiedź powinna zawierać.  

Reklamacja może być złożona na piśmie, osobiście w jednostce podmiotu rynku 

finansowego obsługującego klientów lub wysłana przesyłką pocztową; ustnie-telefonicznie lub 

osobiście, w postaci elektronicznej z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Zgodnie z 

art. 6 oraz 7 Ustawy reklamacyjnej termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni 

kalendarzowych, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nie może przekroczyć 60 dni 

od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacji dotyczy usług płatniczych, bank zgodnie z zapisami 

Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z późniejszymi zmianami, jako 

dostawca usług płatniczych, powinien ją rozparzyć w ciągu 15 dni, a w szczególnie 

skomplikowanych sprawach termin ten może zostać wydłużony do 35 dni (art. 15a Ustawy o 

usługach płatniczych). W przypadku niedotrzymania powyższych terminów reklamację uważa 

się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Odmowna odpowiedź na reklamację klienta, powinna 

zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, wyczerpującą informację na temat stanowiska 

banku (w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy), imię i 
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nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi wraz z podaniem jej stanowiska służbowego,  

określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą 

klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi. 

Odpowiedź odmowna ze strony banku nie wyczerpuje możliwości odwoławczych. W 

przypadku nieuznanej reklamacji klient posiada następujące możliwości: 

• odwołania bezpośrednio do banku;  

• mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich; 

• wystąpienia do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

• wystąpienia przeciwko bankowi z powództwem do Sądu Rejonowego albo sądu 

okręgowego w zależności od wartości roszczenia majątkowego – właściwy dla miejsca 

zamieszkania klienta;  

• wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (KNF, 

2022, 09.20)  

Warto zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o usługach płatniczych oraz o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym nie wyczerpują 

możliwości złożenia reklamacji klienta do banku. W przypadku reklamacji dotyczących zwrotu 

środków w ramach procedury chargeback (czyli obciążenie zwrotne) zastosowanie mają 

terminy i zasady określone w międzynarodowych regulacjach opracowanych przez organizacje 

płatnicze Mastercard i Visa (KNF, 2022. 09.08). Klient zgłasza reklamację odnośnie wykonanej 

transakcji (np. brak otrzymania opłaconego towaru lub usługi) do banku, który wydał mu kartę, 

a bank ten może następnie złożyć wniosek do banku sprzedawcy poprzez organizację płatniczą 

(VISA, 2022, 09.14). Ostatecznie to bank przekazuje klientowi odpowiedź na zgłoszenie 

reklamacyjne. W powyższą procedurę nie ingeruje prawo krajowe. 

 

3. Składanie skarg i reklamacji w procesie obsługi zgłoszeń reklamacyjnych 

a. Proces reklamacyjny w bankach  

 

Celem zarządzania reklamacjami i skargami jest nie tylko rozwiązanie problemów                       

i zatrzymanie reklamujących w gronie klientów, ale także zapewnienie długoterminowej 

poprawy usług i budowanie organizacji zorientowanej na potrzeby usługobiorców. W tym celu 

istotne jest przeanalizowanie wskaźników, które wpływają na obsługę klienta takich np. liczba 

https://encyklopediacyberbezpieczenstwa.knf.gov.pl/encyklopedia-cyberbezpieczenstwa/hasla/363-definicje/773-procedura-charge-back
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zarejestrowanych zgłoszeń, uznawalność reklamacji, czy kategorie zgłoszeń reklamacyjnych. 

Banki bardzo niechętnie udzielają informacji dotyczących reklamacji, a w raportach rocznych 

rzadko są one prezentowane, a jeśli już są to tylko niektóre, wybrane wskaźniki.                                  

O nadgorliwej powściągliwości banków w Polsce w publikowaniu danych o reklamacjach 

pisała już w 2012 E. Łosiewicz-Dniestrzańska w artykule „Pomiar jakości procesu realizacji 

usługi bankowej”. Aby skłonić podmioty rynku finansowego do analizy przyczyn zgłaszanych 

przez klientów reklamacji i ich skutków w wymiarze finansowym, w tym wpływu na dalsze 

zachowania klientów, postępowania reklamacyjne podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu 

wobec Rzecznika Finansowego (Rzecznik Finansowy, 2022. 09.01). 

Analizując informacje udostępnione przez Rzecznika Finansowego w sprawozdaniach 

rocznych, można wykazać tendencję wzrostową dotyczącą reklamacji złożonych przez 

klientów do podmiotów rynku bankowo-kapitałowego. W przeciągu 5 ostatnich lat (od 2017 

do 2021) liczba składanych reklamacji wzrosła o 446 897. Powyższe może oznaczać, że klienci 

są coraz bardziej świadomi swoich praw i coraz mniej zadowoleni ze świadczonych przez 

instytucje finansowe usług zwłaszcza w kontekście konkretnej sytuacji społeczno-

gospodarczej. Interesujący jest fakt, że w przeciągu ostatnich 2 lat spadło uznawanie roszczeń 

klientów, chociaż w badanym okresie stanowi ona ponad 60% wszystkich zamkniętych 

reklamacji. W 2017 roku zamknięte zgłoszenia rozpatrzone pozytywnie dla klienta w całości 

lub w części wynosiły 62%, w kolejnych dwóch latach liczba ta wzrosła o 1,5% w 2018 r. i o 

tyle samo w 2019. Następnie widać spadek uznawalności reklamacji, w 2020 wyniosła ona 

61%, a w 2021 około 57% . W Tabeli 1 zaprezentowano powyższe dane.  
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Tabela 1.  Reklamacje złożone przez klientów do podmiotów rynku kapitałowo-bankowego w okresie  

od 2017 do 2021 r. Źródło: oprac. własne na podstawie: Rzecznik Finansowy (2022, 09.01), 

Sprawozdania z działalności Rzecznika Finansowego,  Available online https://rf.gov.pl/o-

nas/sprawozdania/.  

Reklamacje: 

2017 2018 2019 2020 2021 

liczba % liczba % 

liczba 

(w tys.) 

% liczba % liczba % 

do rozpatrzenia 1 262 365  1 438 024  1 509, 3  1 704 506  

1 709 

262  

rozpatrzone 1 214 929 96 1 390 659 96,7 1 413, 8 94 1 636 173 96 
1 662 

229 
97 

zamknięte 

uznane 

w całości lub 

w części 

roszczenie 

753 774 62 883 315 63,5 920,3 65 997 003 61 
975 

216 
57 

 

Konsumenci są świadomi swojego prawa do składania reklamacji i coraz częściej z niego 

korzystają (Balon, 2015). Systematycznie zwiększa się liczba klientów banków, którzy 

zgłaszają reklamacje, przy czym w większości są one przez banki uznawane.  

Klient ma wiele możliwości wyrażenia swojego niezadowolenia także poza tradycyjnym 

złożeniem skargi do instytucji finansowej, chociażby na forach internetowych,                                   

czy też angażując w swoją sprawę media. Banki dążą do utrzymania i pozyskania klientów,                         

ale jednocześnie muszą działać zgodnie z wewnętrznymi procedurami, które między innymi 

biorą pod uwagę kwestię ryzyk. 

Zarządzanie reklamacjami odnosi się do całego procesu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, 

obejmuje zarówno samo rozpatrywanie reklamacji, przekazanie decyzji klientowi, jak i 

wewnętrzne procesy biznesowe takie jak planowanie i kontrola zgłoszeń oraz inne działania 

skierowane na wyeliminowanie pojawiających się nieprawidłowości (Vos, Huitema and Lange-

Ros, 2008). System zarządzania reklamacjami jest integralną częścią zarządzania jakością i 

wpisuje się w strukturę przedsiębiorstwa (Szczerba and Białecka, 2016), gdzie w sposób jasny 

https://rf.gov.pl/o-nas/sprawozdania/
https://rf.gov.pl/o-nas/sprawozdania/
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i zrozumiały są (lub powinny być) opisane  procedury związane przyjmowaniem i 

rozpatrywaniem zgłoszeń klientów. Dodatkowo zażalenia i reklamacje są dla przedsiębiorstwa 

istotnym źródłem informacji o postrzeganiu przez klientów produktu i sposobu obsługi 

[Mazurek-Łopacińska, 2005].  

Przebieg procesu zarządzaniami reklamacjami w bankach jest podobny i można 

wyodrębnić: złożenie reklamacji- czyli wejście do systemu obsługi procesu reklamacyjnego, 

rejestrację, analizę problemu klienta, decyzję (realizację reklamacji), udzielenie odpowiedzi 

klientowi (Łosiewicz-Dniestrańska, 2012). W Tabeli 2 wskazano poszczególne elementy tego 

procesu. 

Tabela 2.  

Proces zarządzania reklamacjami 

Elementy procesu rozpatrywania reklamacji 

  

Przyjęcie zgłoszenia/ 

rejestracja 
Czy jest to reklamacja? 

Analiza reklamacji 

Przypisanie kategorii reklamacyjnej, weryfikacja problemu, wskazanie roszczenia 

klienta 

Decyzja 

 

Negatywna - uzasadnienie stanu faktycznego, podanie podstawy oraz organów 

odwoławczych 

Pozytywna -  przeprosiny, naprawienie błędu, zaspokojenie roszczenia 

Odpowiedź do klienta 

Pismo powinno być napisane według zasad wskazanych w "Dobre praktyki dobrej 

komunikacji Bankowej" przyjętych przez Związek Banków Polskich 08.03.2021 

 Źródło: oprac. własne   

Wskazanie wszystkich czynności, które powinny zostać wykonane w ramach 

rozpatrywania reklamacji, jest istotne, gdyż może zapobiec występowaniu błędów podczas 

procesu zarządzania reklamacjami. Wśród wymienionych elementów rozpatrywania reklamacji 

przyjęcie i rejestracja zgłoszenia będzie przedmiotem dalszej analizy. 

b. Kanały i formy składania reklamacji wskazane przez wybrane banki komercyjne w Polsce 

Wytyczne stosowane przy rozpatrywaniu reklamacji są zawarte na stronach  internetowych 

banków oraz w stworzonych przez nie regulaminach. Do porównania zostało wybranych 10 

banków komercyjnych w Polsce, które posiadają największy kapitał. Wszystkie analizowane 
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instytucje przekazywały podstawowe informacje na temat możliwości złożenia reklamacji oraz 

trybu jej rozpatrywania na swoich stronach internetowych, natomiast dostępne regulaminy 

rozpatrywania reklamacji w formie pdf do pobrania, posiadały tylko 3 banki: mBank, PeKaO, 

BNP Paribas, natomiast Millenium Bank S.A. udostępnia te informacje w pliku pod nazwą: 

„Składanie i obsługa reklamacji w Banku Millennium SA – informacje praktyczne”. 

W pierwszej kolejności zostały wyszukane w regulaminach rozpatrywania reklamacji oraz 

na stronach internetowych banków frazy dotyczące: form i kanałów złożenia reklamacji, 

terminu i sposobu udzielenia odpowiedzi, możliwości odwoławczych. Analiza informacji 

przekazanych przez banki wykazała, że każdy z badanych podmiotów, zgodnie z zapisami 

Ustawy reklamacyjnej, wskazuje na możliwość złożenia reklamacji w formie: pisemnej, ustnej 

i  elektronicznej. Przy czym w zależności o polityki danego banku oraz posiadanych możliwości 

technicznych, udostępnia nie tylko różne formy, ale i kanały komunikacji. Powyższe informacje 

są zawarte w Tabeli 3. 

 

Tabela 3. 

Kanały i formy przyjęcia przez banki zgłoszeń reklamacyjnych 

Bank 
 

Formy i sposób złożenia reklamacji 

 
 

w postaci elektronicznej ustnie na piśmie 

PKO S.A. 

w serwisie internetowym 

iPKO telefonicznie 

na wskazany adres: Centrum 

Obsługi i Operacji, 

Biuro Relacji z Klientami 

lub do dowolnego oddziału 

PeKaO 

S.A. 

za pośrednictwem 

bankowości Pekao24, 

za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w Pekao24 

osobiście do protokołu podczas 

wizyty w jednostce banku; 

telefonicznie 

osobiście w jednostce banku 

albo przesyłką pocztową 

Santander 

 

przez bankowość 

internetową, połączenie 

wideo, usługa dla osób 

niesłyszących/P JM* 

osobiście w dowolnym oddziale 

lub placówce partnerskiej 

banku, telefonicznie 

 

pisemnie w dowolnym 

oddziale lub placówce 

partnerskiej; listownie na 

adres banku lub na adres 

dowolnego oddziału lub 

placówki partnerskiej 
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mBank 

S.A. 

e-mailem; 

w serwisie transakcyjnym, 

w aplikacji mobilnej, na 

czacie 

osobiście w placówce lub w 

oddziale podczas rozmowy z 

pracownikiem BOK – 

telefonicznie, przez video lub 

audio 

pisemnie na adres: 

korespondencyjny lub na 

adres do doręczeń 

elektronicznych, w placówce 

lub oddziale 

ING Bank 

Śląski S.A. w serwisie internetowym 

Moje ING lub przez czat 

Osobiście w placówce banku, 

telefonicznie 

Osobiście w placówce 

banku, przesyłką pocztową 

na adres banku; na adres e-

Doręczeń 

BNP 

Paribas 

S.A. 

przez system bankowości 

internetowej, przez czat lub 

za pośrednictwem 

formularza reklamacyjnego 

dostępnego na stronie 

internetowej Banku, 

telefonicznie lub osobiście do 

protokołu  

w oddziale banku lub w 

Centrum Bankowości Prywatnej 

osobiście -pisemnie w 

dowolnym oddziale banku 

albo przesyłką  

pocztową na adres centrali 

banku 

Bank 

Millennium 

S.A. 

poprzez system transakcyjny 

Millenet lub w aplikacji 

mobilnej, a dla osób 

niebędących klientami banku 

poprzez wiadomość wysłaną 

na adres: 

kontakt@bankmillennium.pl. 

w formie ustnej podczas wizyty 

w placówce banku lub za 

pośrednictwem infolinii; bank 

na podstawie reklamacji 

złożonej w placówce sporządza 

protokół. 

osobiście w dowolnej 

placówce; listownie na adres 

banku; 

za pośrednictwem Millenet 

(nie dotyczy klientów, którzy 

nie zawarli z bankiem 

umowy) 

Alior Bank 

poprzez bankowość 

internetową i aplikację 

mobilną 

w dowolnej placówce banku, 

telefonicznie 

w dowolnej placówce banku, 

listownie 

Citi 

Handlowy pocztą elektroniczną telefonicznie 

 

pisemnie na wskazany adres 

Getin 

Noble 

Bank S.A.1 

w bankowości 

internetowej oraz w 

bankowości mobilnej, przez 

formularz na stronie banku telefonicznie, w placówce banku 

w formie listu, w placówce 

banku 

Źródło: oprac. własne 

Wśród badanych banków PKO S.A. oraz Citi Handlowy wskazują możliwość zgłoszenia 

reklamacji w placówce bankowej, przy czym nie precyzują w jakiej formie. Coraz bardziej 
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popularne stają się elektroniczne kanały kontaktu z klientem. Banki oferują złożenie zgłoszenia 

nie tylko przez bankowość internetową, co wśród analizowanych instytucji jest standardem 

(wyjątek stanowi bank Citi Handlowy), ale także przez połączenie video. Taką formę kontaktu 

skierowaną do osób niesłyszących posiada Santander. ING Bank Śląski S.A., Bank Millenium 

S.A. i BNP Paribas S.A. wskazują także na czat jako kanał komunikacji w sprawie reklamacji. 

Banki wykorzystują technologię, aby usprawnić i skrócić czas obsługi zgłoszenia.                  

Według informacji przekazanych przez ING Bank Śląski S.A. wirtualny asystent zna 

odpowiedzi na 95% zadawanych pytań, tym samym sprawa klienta może zostać wyjaśniona w 

dniu jej złożenia, przy czym reklamację złożymy już, czatując ze specjalistą (ING Bank Śląski, 

2022.10.01).  

W związku z rozwojem komunikacji przez Internet, Ustawą z dnia 18 listopada 2020 wraz 

z późniejszymi zmianami (wejście w życie w życie 05 października 2021), wprowadzono 

doręczenia elektroniczne e-Doręczenia. Dzięki tej usłudze jest możliwość wysyłania i 

odbierania dokumentów cyfrowo. Usługa winna być dostępna zarówno dla podmiotów 

publicznych, jak i prywatnym, w tym instytucji finansowych. Banki miały czas zrealizować 

obowiązki nałożone przez ww. ustawy do 30 września 2022 (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, 

2022. 10.10). e-Doręczenia, czyli rejestrowane doręczenia elektroniczne, to elektroniczny 

odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, tym samym może być kanałem, za 

pośrednictwem którego klienci mogą między innymi składać reklamacje. Wśród 

analizowanych banków tylko ING Bank Śląski S.A. na swojej stronie internetowej podaje ten 

sposób złożenia reklamacji. 

Ciekawym przykładem, w jaki sposób mogą być także rozwiązywane problemy klientów 

bez potrzeby składania reklamacji, są fora internetowe. Instytucje i firmy tworzą społeczności, 

które mają przyczynić się do budowania lojalności klientów, niemniej jednak są one także 

kanałem komunikacji pomiędzy klientem i bankiem, gdzie klienci mogę między innymi 

wskazywać na nieprawidłowości, które mają miejsce. Odpowiedzi na wszelkie zapytania 

najczęściej znajdują się na serwisach społecznościowych. Sieć internetowa staje się miejscem, 

w którym coraz chętniej klienci składają reklamacje (Werenowska, 2016). 

Serwisy społecznościowe są wykorzystywane przez podmioty finansowe i dla wielu firm 

stają się także kanałem dedykowanym do bieżącej obsługi klienta. To bardzo często właśnie w 

mediach społecznościowych klienci wyrażają swoje niezadowolenie i kierują skargi i 

reklamacje do instytucji finansowych. Powstaje nowy wymiar reklamacji- tak zwana 

reklamacja społecznościowa (Wróż, 2019). Funkcjonalność nowych kanałów komunikacji 

internetowej ułatwiła dzielenie się i dystrybucję informacji oraz opinii o towarach i usługach 
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wśród konsumentów. Popularność dzielenia się opiniami stworzyła wśród firm potrzebę 

reagowania i podejmowania odpowiednich działań. Obsługa komentarzy publikowanych online 

stało się istotnym elementem strategii zarządzania reputacją firm (Tereszkiewicz, 2020). 

Wszystkie badane banki podały możliwość złożenia reklamacji drogą elektroniczna, która 

jest rozszerzana na różne formy. Zdalne kanały kontaktu stają się nie tylko coraz bardziej 

popularne, ale mogą być w perspektywie czasu jedynymi dostępnymi dla klientów banków.  

Zjawisko to wiąże się z coraz mniejszą liczbą oddziałów, a także redukcją zatrudnienia. 

Powyższe może być związane także z dążeniem instytucji finansowych do poprawy 

rentowności poprzez redukcję kosztów. Zgodnie z raportem z września 2022 „Informacja na 

temat sytuacji sektora bankowego w 2021 roku” opracowanym przez Departament Bankowości 

Komercyjnej. Zespół Analiz Sektora Bankowego, liczba oddziałów w grudniu 2020 wynosiła 

5 551 natomiast w grudniu 2021 już 5 211. W latach 2021-2022 czynniki te zostały dodatkowo 

wzmocnione przez pandemię Covid-19. 

Placówki bankowe stanowiły główne miejsce pozyskiwania klientów, ich obsługi 

budowania trwałych relacji z nimi (Szelągowska, 2010). Przed pojawieniem się Internetu 

proces złożenia skargi lub reklamacji był dosyć czasochłonny i wymagał bezpośredniego 

kontaktu z pracownikiem banku. Poprzez kanały elektroniczne klient może w czasie 

rzeczywistym zareagować na pojawiające się w jego ocenie nieprawidłowości i czasami w 

sposób emocjonalny dać wyraz swojemu niezadowoleniu. Jednocześnie ograniczony 

bezpośredni kontakt pomiędzy klientem a przedstawicielem banku może powodować, że 

instytucja finansowa przestanie wzbudzać zaufanie. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w 

ograniczonym zakresie korzystają z elektronicznych kanałów kontaktu z bankiem np. seniorów 

(Jurdeczka, 2019). Powyższy problem jest o tyle istotny, gdyż według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego w 2019 r. osoby powyżej 60 roku życia stanowiły już 25% 

mieszkańców Polski, a grupa ta będzie wzrastać ze względu na starzenie się naszego 

społeczeństwa. 

Z badania przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2019 r. na zlecenie Alior 

Banku, wynika, że osoby powyżej 60 roku życia rzadko korzystają z aplikacji mobilnych 

podczas logowania na konto, taką opcję wskazało zaledwie 16% respondentów,  47% w ogóle 

nie korzysta bankowości internetowej i mobilnej. Osoby po 60 roku życia cenią sobie 

bezpośredni kontakt z bankiem ponad bankowość internetową, aż 83% badanych odwiedziło 

oddział swojego banku przynajmniej raz w roku, a 39% przyznało, że takie wizyty miały 

miejsce więcej niż pięć razy w ciągu dwunastu miesięcy. Według raportu „Cyfrowe usługi 

finansowe a seniorzy” z października 2021, aż 37% seniorów uważa, że korzystanie z 



E. Bąk 

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 40 

cyfrowych kanałów zajmuje więcej czasu, niż zrobienie tego samego w sposób tradycyjny np. 

poprzez wizytę w oddziale lub telefon do banku.  

Analizowane banki nadal wskazują na możliwość złożenia reklamacji w oddziale banku, 

przy czym rozwój zdalnych kanałów komunikacji powoduje, że coraz częściej oferowane i 

promowane są różnego typu elektroniczne formy.   

 

4. Wnioski 

Forma i sposób złożenia skargi ma wpływ na cały proces rozpatrywania reklamacji przez 

organizację. To od pierwszego kontaktu bardzo często zależy zadowolenie klienta z całego 

procesu obsługi jego sprawy. Lojalność zależy nie tyle od satysfakcji, która towarzyszyła 

klientowi przed powstaniem konfliktu, ile od tego, jak zostanie sprawa rozstrzygnięta (Maxham 

and Netemeyer, 2002). Celem zarządzania reklamacjami jest przeprowadzenie wszystkich 

działań niezbędnych do rozwiązania problemów i zadowolenia klientów. Przy czym istotne jest 

zrozumienie, czym jest reklamacja złożona w banku. Nie każde wystąpienie niezadowolonego 

klienta zdefiniujemy jako „reklamacja”, ale te, które dotyczy zastrzeżenia co do świadczonych 

przez bank usług i które będzie zawierało roszczenie. Banki komercyjne, pomimo, że 

nastawione są głównie na wypracowanie zysku, funkcjonują w określonych ramach 

jurystycznych. W zakresie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji jest to przede wszystkim 

Ustawa reklamacyjna z 2015 r. Celem regulacji prawnych jest wzmocnienie ochrony klientów 

korzystających z usług bankowych. 

System rozpatrywania reklamacji służy do rozwiązywania problemów klientów poprzez 

określenie przyczyn niezadowolenia; poprawianie błędów dotyczących towarów, usług, ludzi i 

procesów, dostarczanie satysfakcjonujących wyjaśnień oraz poszukiwanie rozwiązań i 

ulepszeń (Vos i in., 2008). W związku z powyższym składanie reklamacji powinno być 

sformalizowanym i ustandaryzowanym procesem (Phabmixay, Rodríguez-Escudero and 

Rodríguez-Pinto, 2021). Interpretacje wskaźników dotyczących reklamacji (między innymi 

ilości zarejestrowanych zgłoszeń reklamacyjnych, czy też uznanie ich zasadności) umożliwiają 

organizacji identyfikację i przegląd ewentualnych słabości w ramach jej wewnętrznych i 

zewnętrznych struktur. 

Dane udostępnione w sprawozdaniach rocznych Rzecznika finansowego wskazują, że 

klienci korzystają ze swoich uprawnień w zakresie składanie reklamacji do banków, a od 2017 
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r. do 2021 r. występuje tendencja wzrostowa w tym zakresie. Trend ten może być związany z 

powszechną dostępnością internetowych kanałów komunikacji z bankiem, ale też możliwym 

spadkiem zaufania do samych instytucji finansowych. Powyższe zagadnienie może stanowić 

przedmiot kolejnych badań. 

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych 10 największych pod 

względem posiadanego kapitału banków komercyjnych, zidentyfikowano proces 

przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych. Analizowane instytucje finansowe wskazują kanały 

komunikacji, jakimi klienci zgłaszają swoje problemy i zażalenia dotyczące usług bankowych. 

W formie ustnej klienci mogą złożyć reklamację telefonicznie lub w oddziale banku, najszerzej 

jednak wskazywane są kanały komunikacji związane w wykorzystaniem Internetu. Wszystkie 

badane instytucje promują tego typu rozwiązanie, wskazując drogę mailową, bankowość 

mobilną lub serwis internetowy. Nowością jest podawanie czatów i video-rozmów przez które 

klienci mogą zareklamować usługę.  

Analiza kanałów złożenia reklamacji, które banki wskazują na swoich stronach 

internetowych, warunkuje problemy jakie mogą wyniknąć podczas całego procesu obsługi 

zgłoszenia. Banki preferują internetowy sposób składania reklamacji, który jest najszerszy. 

Istotnym w tym wypadku zagadnieniem jest kwestia wykluczenia osób, które nie korzystają z 

Internetu. Problem ten może dotyczyć seniorów, którzy dużo trudniej przystosowują się do 

nowych trendów i przedkładają wizytę w oddziale nad cyfrową komunikację. Także 

zmniejszająca się liczba placówek bankowych, wzmacnia tendencję do wskazywania przez 

banki zdalnych kanałów komunikacji. Ograniczony dostęp do oddziałów (a w przyszłości 

możliwy ich brak) może implikować problem „ludzkiej twarzy” banku w postaci pracowników, 

którzy byli ich pierwszym kontaktem i często to od ich postawy zależał cały przebieg obsługi 

reklamacji.  

Rozwiązania elektroniczne w zakresie kontaktu i zgłoszenia reklamacji zależą od 

możliwości technicznych danego banku. Rozwój technologiczny powoduje, że klienci 

otrzymują nowe zdalne możliwości kontaktu z bankiem i złożenia reklamacji. Dzięki temu 

proces składania reklamacji jest prosty i łatwy. Klienci wyrażają swoje niezadowolenie nie 

tylko na oficjalnych stronach internetowych lub bezpośrednio do banków ale także w serwisach 

społecznościowych. Sama reklamacja zmienia swoją formę, wychodzi poza relację klient-bank, 

staję się społecznościowa. Negatywna opinia wyrażona w Internecie może wpłynąć na 

reputację organizacji i przyczynić się do utraty lub braku możliwości pozyskania nowych 

klientów.   

Podsumowując badaną tematykę, przeprowadzone analizy wykazały: 
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• ilość reklamacji składanych przez klientów banków w ciągu 5 ostatnich lat systematycznie 

wzrasta; 

• banki promują zdalne kanały komunikacji z klientem (wskazują na różnorodne internetowe 

możliwość złożenia reklamacji przez klientów); 

• Internet staje się głównym wskazanym przez banki kanałem złożenia reklamacji przez 

klientów, co implikuje problem osób, które nie korzystają z tego medium. Jest to istotne 

zwłaszcza w kontekście zmniejszającej się liczby oddziałów bankowych; 

• kanały komunikacji elektronicznej powodują, że zmienia się forma reklamacji; 

• banki rozbudowują elektroniczne możliwości kontaktu, przez co złożenie skargi, reklamacji 

staję się prostsze i bardziej przystępne. 

Wskazane problemy nie wyczerpują przedstawionego zagadnienia. Niemniej jednak mogą 

być przyczynkiem do dalszych badań, choćby na temat zachowania klientów w zakresie 

składanych reklamacji w bankach. 
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Streszczenie: Obecnie w Polsce mamy wiele formacji dbających o bezpieczeństwo państwa. 

Na szczególną uwagę zasługują dwie z nich, Żandarmeria Wojskowa i Policja. Kluczowym 

zagadnieniem stanowiącym o sprawności i spójności systemu bezpieczeństwa państwa jest 

współpraca między tymi dwoma służbami. Współdziałanie to odbywa się poprzez prawidłowe 

zarządzanie zasobami ludzkimi oraz efektywne zarządzanie informacją. Poddając oba 

te aspekty obserwacji oraz analizie dokumentów widać znaczący wzrost kooperacyjności 

i wydajności obu służb. 

Słowa kluczowe: Żandarmeria Wojskowa, Policja, zarządzanie zasobami ludzkimi, 

zarządzanie informacją 

 

COOPERATION BETWEEN THE MILITARY POLICE AND THE 

POLICE – SELECTED ASPECTS OF MANAGEMENT 

Abstract: Currently, in Poland, we have many formations that care for the security 

of the country. Two of them, the Military Police and the Police, deserve special attention. 

The key issue determining the efficiency and coherence of the state security system 

is the cooperation between the two services. This cooperation takes place through proper human 

resource management and effective information management. By subjecting both these aspects 

to the observation and analysis of documents, a significant increase 

in the cooperation and efficiency of both services is visible. 

Keywords: Military Police, Police, human resource management, information management 
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1. Wprowadzenie  

Żandarmeria Wojskowa oraz Policja to organy ścigania, do których właściwości należy 

wykrywanie przestępstw oraz ściganie sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw. 

Jako wyspecjalizowane służby mundurowe w sprawach karnych działają na zlecenie 

i pod nadzorem Prokuratury.  

Żandarmeria Wojskowa została sformowana z dniem 1 września 1990 roku, zastępując 

po ponad 33 latach istnienia Wojskową Służbę Wewnętrzną. Dopiero w sierpniu 2001 roku 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 

organach porządkowych, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Oczywistym następstwem 

ustawowego określenia właściwości, zadań oraz obowiązków Żandarmerii Wojskowej było 

wcielenie w życie gro rozporządzeń, zarządzeń oraz porozumień wewnątrz 

i międzyresortowych, celem uszczegółowienia wykonywanych zadań i zasad współpracy 

z innymi podmiotami w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Żandarmeria Wojskowa w realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest 

traktowana jako wyodrębniona i wyspecjalizowana służba podległa bezpośrednio Ministrowi 

Obrony Narodowej. Oznacza to nic innego jak to, że wykonuje ona swoje działania wobec 

żołnierzy służby czynnej, pracowników Resortu Obrony Narodowej, osób przebywających 

na terenach jednostek wojskowych. 

Zadania Żandarmerii Wojskowej wynikają z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 

o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Obejmują one cztery 

obszary. Pierwszy stanowi wykonywanie zadań policyjnych względem żołnierzy 

i pracowników wojska. Drugi dotyczy wsparcia wszelkich działań dowódców operacyjnych. 

Trzeci obszar, niemniej ważny, obejmuje współpracę Żandarmerii Wojskowej z polskimi oraz 

zagranicznymi organami porządkowymi. Ostatnim obszarem jest kooperacja z resortem spraw 

wewnętrznych, a mianowicie pomoc podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych, realizacja 

zadań prewencyjnych, humanitarnych, poszukiwawczych czy ratowniczych.  

Z racji współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Resortem Spraw Wewnętrznych zostało 

podpisane wiele porozumień określających szczegółowe warunki wspólnego działania między 

komendantem głównym Żandarmerii Wojskowej, a komendantami formacji podlegających pod 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Kolejnym następstwem zmian politycznych w Polsce, które miały miejsce w 1989 r. było 

zlikwidowanie Milicji Obywatelskiej oraz utworzenie w jej miejsce Policji. Zgodnie z Ustawą 
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z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji utworzono formację dziedziczącą tradycje przedwojenne. 

W efekcie nowo utworzona formacja w błyskawicznym tempie ponownie stała się członkiem 

Interpolu oraz wstąpiła do International Police Association.2 

Do podstawowych zadań Policji należy przede wszystkim ochrona życia i zdrowia ludzi 

oraz mienia, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie 

spokoju w miejscach publicznych czy w środkach transportu publicznego. Równie istotne jest 

podejmowanie działań mających na celu wykrywanie i zapobieganie popełnianiu przestępstw i 

wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi, 

organizacjami społecznymi oraz policjami innych państw. Dodatkowo Policja sprawuje nadzór 

nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.  

Celem niniejszego artykułu jest potwierdzenie hipotezy jakoby współpraca Żandarmerii 

Wojskowej z Policją prężnie rozwijała się przede wszystkim w zakresie zarządzania zasobami 

ludzkimi jak i zarządzania informacją. 

 

2. Metody badawcze  

Dokonując analizy zagadnienia, jakim jest obecna współpraca Żandarmerii Wojskowej 

z Policją, równolegle wykorzystano metodę obserwacji jak i analizy dokumentacji. Obserwacji 

poddano zmiany jakie miały miejsce na omawianym polu w przeciągu czterech ostatnich lat. 

Momentem zwrotnym w dotychczasowej współpracy Żandarmerii Wojskowej  

z polską Policją był 11 listopada 2018 roku, gdy podczas zabezpieczenia obchodów stulecia 

odzyskania niepodległości na warszawskich ulicach praktycznie zabrakło Policji. W roli Policji 

wykorzystana została Żandarmeria Wojskowa, która miała za zadanie zadbać 

o bezpieczeństwo polskich obywateli chcących uczcić rocznicę jednego z najważniejszych 

świąt narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Analizując dostępną dokumentację 

normatywną, Prezes Rady Ministrów, w zarządzeniach wielokrotnie precyzował charakter 

pomocy Policji udzielaną przez Żandarmerię Wojskową. Efektem zacieśnienia współpracy jest 

zwiększona efektywność podczas realizacji ustawowych zadań przez obie formacje oraz 

znaczący rozwój wymiany informacyjnej oraz kadrowej między obiema służbami. 
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3.  Współpraca między Żandarmerią Wojskową a Policją 

Obecnie obowiązujące warunki współdziałania między Policją a Żandarmerią Wojskową 

określone zostały w specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Głównym 

Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem, a Komendantem Głównym Żandarmerii 

Wojskowej gen. dyw. Tomaszem Połuchem. To szczegółowe porozumienie określa niemalże 

wszystkie obszary działania obu służb. Na mocy porozumienia współdziałanie obejmuje: 

• działania prewencyjne, tj. zapobieganie przestępczości i występowaniu zjawisk 

patologicznych, organizowanie wspólnych patroli, kontroli ruchu drogowego 

i pilotaży pojazdów; 

• czynności operacyjno–rozpoznawcze, a w szczególności wymianę informacji 

dotyczących przestępstw i wykroczeń, prowadzenia poszukiwań osób,  wymianę 

informacji na temat rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa oraz wzajemną pomoc 

w stosowaniu środków i metod pracy operacyjnej; 

• czynności dochodzeniowo-śledcze, tzn. pomoc przy zabezpieczeniu miejsc przestępstw 

i wykroczeń w tym przeprowadzania oględzin, przeszukania, zatrzymania rzeczy lub 

osób, wspólne wykrywanie sprawców przestępstw, wzajemna pomoc przy 

wykonywaniu czynności w zakresie przesłuchiwania podejrzanych i świadków, oraz 

korzystanie z pomocy i opinii biegłych a także specjalistycznego sprzętu laboratorium 

kryminalistycznego; 

• czynności ochronnych, czyli przede wszystkim wymianę informacji  

o prognozowanych zagrożeniach, pomoc w pilotowaniu kolumn i pojazdów, wzajemne 

korzystanie z sił i środków przeznaczonych do prowadzenia działań minersko-

pirotechnicznych; 

• działań antyterrorystycznych, a w szczególności wymianę informacji o zagrożeniach 

oraz podejmowanie działań w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym; 

• przedsięwzięć szkoleniowych, głównie korzystanie z bazy szkoleniowej i usług 

dydaktycznych, wymianę doświadczeń i materiałów szkoleniowych; 

• organizację łączności z wykorzystaniem posiadanych środków łączności                            

oraz udostępnianiem sprzętu i kanałów radiowych; 

• wymiany informacji bieżących w zakresie wizyt delegacji krajowych 

i zagranicznych; 
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• wzajemnego korzystania z infrastruktury, w tym specjalistycznej, tj. laboratoria 

kryminalistyczne, sprzętu specjalistycznego, środków transportu czy psów służbowych 

wraz z ich przewodnikami. 

 

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w formacjach mundurowych 

Zasadnym jest zacząć od wyjaśnienia, czym właściwie jest zarządzenie zasobami ludzkimi. 

Szczególnie w kontekście służb mundurowych określane mianem „polityki kadrowej”. Jest to 

nic innego jak ciąg uporządkowanych czynności i działań w ramach spójnego procesu 

realizowanego przez kadrę kierowniczą względem podległego personelu, którego zadaniem jest 

osiągnięcie założonego celu.3 Według międzynarodowego autorytetu 

w tej dziedzinie – Michaela Armstronga, zarządzanie zasobami ludzkimi to spójne zarządzanie 

ludźmi jako najbardziej wartościowymi aktywami organizacji, którzy swoimi działaniami 

realizują cele organizacji. 

W kontekście zarządzania personelem w formacjach mundurowych realizujących zadania 

policyjne koniecznym jest podkreślenie, iż ze względu na charakter tej służby                                   

oraz jej elitarność kandydaci wybierani w procesie rekrutacji muszą wyróżniać się poprzez: 

• nieskazitelną opinię społeczną i ukształtowaną postawę moralną; 

• całkowitą niekaralność; 

• podwyższony potencjał intelektualny; 

• ponadprzeciętne zdolności o charakterze specjalistycznym zależnym od konkretnej 

dziedziny; 

• najwyższy poziom samodyscypliny; 

• zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do celu; 

• skłonność do poświęceń. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zależności od kryteriów dzieli się na kilka obszarów, 

z których najważniejsze to: proces rekrutacji, szkolenie zawodowe, system motywacyjny, 

ocena efektywności pracy i pracowników. 

W procesie rekrutacji zarówno w Żandarmerii Wojskowej jak i Policji wyróżnia 

się następujące etapy: badania lekarskie określające zdolność do służby, test sprawności 

fizycznej, test ze znajomości języka angielskiego, rozmowę rekrutacyjną, testy psychologiczne, 
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sprawdzenia w rejestrach państwowych, wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.  

W dalszym procesie rekrutacji kandydaci poddawani są specjalistycznym testom, np. testom 

określającym potencjał intelektualny. Tak skomplikowana i długotrwała rekrutacja ma na celu 

wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów. W ramach międzyresortowych ustaleń pomiędzy 

Ministerstwem Obrony Narodowej, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji 

możliwym jest przejście z jednej formacji do drugiej, zachowując przy tym ciągłość służby oraz 

nabyty stopień. Takie rozwiązanie umożliwia rotację doświadczonej kadry między dwoma 

formacjami realizującymi zadania policyjne. 

Tabela 1 Porównanie elementów procesu rekrutacji pomiędzy ŻW, a Policją. 

Elementy procesu rekrutacji Proces rekrutacji w 

Żandarmerii Wojskowej 

Proces rekrutacji w 

Policji 

Posiadanie polskiego obywatelstwa Obligatoryjne Obligatoryjne 

Posiadanie nieposzlakowanej opinii Obligatoryjne Obligatoryjne 

Brak prawomocnych wyroków sądu za 

przestępstwa w tym skarbowe 

Obligatoryjne Obligatoryjne 

Posiadanie pełni praw obywatelskich Obligatoryjne Obligatoryjne 

Wykształcenie co najmniej średnie Dopuszczalne jest niższe Obligatoryjne 

Test z wiedzy ustawodawczej Brak Obligatoryjne 

Uzyskanie orzeczenia właściwej komisji 

lekarskiej 

Obligatoryjne 

(wymogi podwyższone) 

Obligatoryjne 

Badania psychologiczne Obligatoryjne Obligatoryjne 

Sprawdzian sprawności fizycznej Obligatoryjne Obligatoryjne 

Sprawdzian z języka angielskiego Obligatoryjne Brak 

Sprawdzenie w rejestrach państwowych Obligatoryjne Obligatoryjne 

Rozmowa kwalifikacyjna Obligatoryjne Obligatoryjne 

Badania psychofizjologiczne Fakultatywne Brak 

Wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania 

i pracy 

Obligatoryjne Obligatoryjne 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Ustawa z dnia 24 

sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej− i wojskowych organach porządkowych, Rozporządzenie Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r.− w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz 

kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej,  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 

2020 r.− w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej,  Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie stopni− policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Celno – Skarbowej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom 

wojskowym. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 poz. 1882 z późn. zm.), rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie 

do służby w Policji (Dz. U. poz. 109), rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania 

kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby 

w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz 

z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. 2018 poz. 2035). 

Następnie w ramach szkolenia zawodowego funkcjonariusze i żołnierze rozpoczynają 

służbę od ogólnego szkolenia przygotowującego do realizacji ustawowych zadań. System 

szkolenia, który wraz z rozwojem zarządzania zasobami ludzkimi w Policji i Żandarmerii 

Wojskowej stał się fundamentem efektywnej pracy i współpracy funkcjonariuszy i żołnierzy. 

Według Jarosława Kardasa szkolenie definiuje się jako krótkoterminowe działanie 

o charakterze edukacyjnym, którego celem jest wykształcenie u danej osoby, umiejętności 

i postaw niezbędnych do spełniania aktualnych i przyszłych wymagań charakterystycznych dla 

danego stanowiska pracy. Kolejnym krokiem jest ukierunkowanie szkolonych zgodnie 

z ich predyspozycjami do pełnienia służby w wyspecjalizowanych komórkach zajmujących się 

zadaniami dochodzeniowo-śledczymi, operacyjno-rozpoznawczymi, prewencyjnymi, 

antyterrorystycznymi, logistycznymi i administracyjnymi. Doskonałym przykładem 

współpracy Żandarmerii Wojskowej i Policji w zakresie szkolenia swoich kadr są wspólne 

zajęcia wykorzystujące zarówno bazę edukacyjno-szkoleniową jak i potencjał wykładowców 

każdej ze służb. 

Kolejnym obszarem zarządzania zasobami ludzkimi jest wymieniony wcześniej system 

motywacyjny. Jest to jeden z najważniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi 

w każdej instytucji. Doskonale obrazuje to dwuczynnikowa teoria potrzeb Herzberga, według 

której do bodźców motywacyjnych pracownika zalicza się: osiągnięcia zawodowe, uznanie 



J. Chojecki 

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 52 

(pochwały), satysfakcję z wykonywanej pracy, odpowiedzialność i  awans. Nie bez znaczenia 

pozostają także czynniki zapobiegające niezadowoleniu, którymi są m.in. przyjazne stosunki 

międzyludzkie, warunki pracy czy wynagrodzenie4. W obu służbach wyróżnia się tzw. dodatki 

o charakterze stałym wynikającym ze stażu służby czy zajmowanego stanowiska 

i obowiązków z nim związanych. Ponadto obie służby mundurowe mają dodatki w postaci 

„trzynastej” pensji, gratyfikacji urlopowych i równoważników mundurowych. Za dobrze 

wykonywaną pracę przyznawane są również nagrody (w tym np. pieniężne, dodatkowe dni 

wolne czy nagrody rzeczowe). Dodatkowe świadczenia pieniężne są również przyznawane 

w ramach dodatków motywacyjnych. Zasadniczą różnicą w systemie motywacyjnym 

w Policji, a Żandarmerii Wojskowej jest znacząco różniąca się wysokością kwoty odprawa 

mieszkaniowa, która jest kilkudziesięciokrotnie wyższa w Żandarmerii Wojskowej. Kolejnym 

atutem Żandarmerii Wojskowej jest dodatek mieszkaniowy lub możliwość otrzymania 

służbowego mieszkania. Ponadto poza materialnymi elementami systemu motywacyjnego 

cechą wspólną obu formacji jest perspektywa szybszej emerytury, możliwość rozwoju 

zawodowego (w tym uzyskania wykształcenia na koszt państwa), praca w międzynarodowych 

środowiskach oraz stabilność zatrudnienia. Swoistą formą w tak zhierarchizowanych 

formacjach jest również wyznaczanie na nowe stanowiska służbowe oraz mianowania 

na wyższe stopnie służbowe. Wiąże się to nie tylko ze wzrostem wynagrodzenia ale również 

zmianą charakteru wykonywanych czynności. Wyróżniających się żołnierzy Żandarmerii 

Wojskowej i funkcjonariuszy Policji można również nobilitować poprzez przydzielanie 

odznak, medali czy orderów. 

Kolejnym obszarem zarządzania zasobami ludzkimi jest ocena efektywności pracy 

i pracowników. Zarówno w Policji jak i Żandarmerii Wojskowej jest wprowadzona procedura 

oceny podwładnych w okresie rocznym. Ma ona realny wpływ na dalszy rozwój kariery 

funkcjonariuszy i żołnierzy. Jest uwzględniania podczas wyznaczania na nowe stanowiska 

służbowe, podczas potencjalnych awansów czy podczas przydzielania nagród. Istnieje również 

system odwoławczy do wyższego przełożonego w sytuacji, w której oceniany 

nie zgadza się z otrzymaną oceną. Jest to stosowane w związku z hierarchiczną strukturą 

obu formacji. 
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5. Zarządzanie informacją we współdziałaniu obu formacji 

Żeby zarządzać informacją należy zastanowić się, czym ona właściwie jest? 

Według G. K. Świderskiej informacja to nic innego jak uporządkowana i przeanalizowana 

wiadomość, którą otrzymuje konkretny odbiorca, przekazana w odpowiedniej postaci, 

na którą zgłaszane zostało zapotrzebowanie. Natomiast J. Penc dodaje, że „w rozumieniu nauki 

o zarządzaniu, informacja oznacza wiedzę potrzebną do określenia i realizacji zadań służących 

do osiągnięcia celów organizacji” Zatem dane należy rozumieć jako reprezentację faktów 

(niestrukturalizowaną informację), a informację jako porządkowany strumień danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Zależność między danymi, a informacjami. Źródło: Z. Malara, J. Rzęchowski, Zarządzanie 

informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, C.H.Beck, Warszawa, 2011, s. 18 

 

W przeszłości zarówno Policja jak i Żandarmeria Wojskowa posiadały swoje indywidualne 

bazy danych oraz systemy ułatwiające przetwarzanie informacji.                                                   

Jednakże z racji, iż nie były ze sobą kompatybilne realny poziom współpracy w zakresie 

wymiany i zarządzania informacją był na bardzo niskim poziomie. Potrafiło dochodzić do 

sytuacji niebezpiecznych, takich jak np. równoczesne zatrzymywanie podejrzanych co w 

skrajnych sytuacjach oznaczało stanięcie naprzeciwko siebie dwóch zamaskowanych, 

uzbrojonych grup (dotyczy to w szczególności działań antyterrorystycznych). Ponadto 
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wielokrotnie dochodziło do pomyłek chociażby w procesie identyfikacji osób legitymowanych 

czy zatrzymywanych. Aby ten problem rozwiązać, Policja stworzyła gro baz i systemów 

przetwarzających dane, tj.: 

• Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) – najważniejszy z systemów 

informatycznych Policji, którego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie 

informacji dla funkcjonariuszy Policji. Baza danych KSIP stanowi rdzeń wszystkich 

systemów informatycznych. To właśnie z KSIP najczęściej korzystają patrole podczas 

rutynowych kontroli policyjnych. Dzięki temu w ciągu kilku minut dostają informacje 

m.in. o osobach, firmach, zdarzeniach, rzeczach, broni i licencjach. 

• System Poszukiwawczy Policji (SPP) – umożliwia jednolity oraz sprawny dostęp 

uprawnionym funkcjonariuszom i pracownikom Policji do systemów informatycznych 

– zarówno tych działających w Policji jak i wielu zewnętrznych. Można w nim uzyskać 

informacje z Krajowego Systemu Informacyjnygo Policji (KSIP), Schengen 

Information System (SIS), Visa Information System (VIS), PESEL/ CEL (Centralna 

Ewidencja Ludności), CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), a także 

systemów Straży Granicznej, więziennictwa oraz REGON. System jest otwarty, 

co umożliwia podłączanie go do wszystkich innych systemów informacyjnych 

udostępnionych dla potrzeb Policji. 

• Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) – jest to centralny, ogólnokrajowy 

rejestr przechowujący wszystkie dane, jakie mogą być potrzebne instytucjom 

pilnującym przestrzegania prawa. KCIK to ogólnopolski system informacyjny, którego 

głównym zadaniem jest gromadzenie i przekazywanie instytucjom zajmującym się 

zwalczaniem przestępczości pełnych i aktualnych informacji, mogących mieć 

decydujące znaczenie w skutecznym wykrywaniu 

i ściganiu przestępstw. 

• System Informacji Operacyjnych (SIO) – jest to system przeznaczony dla służb 

kryminalnej i śledczej do gromadzenia informacji wykorzystywanych podczas 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz do sprawdzania miejsc 

podczas wykonywania czynności dochodzeniowo- śledczych.  

• W Centralnej Bazie Informacji z Ustaleń (CBIU) gromadzi się i przetwarza informacje 

zawarte w dokumencie stanowiącym podstawę do prowadzenia obserwacji oraz 
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informacje uzyskane przez policjantów komórek organizacyjnych właściwych 

w sprawach techniki operacyjnej w ramach prowadzonych obserwacji.5 

Większość tych systemów i baz danych została udostępniona m.in. Żandarmerii Wojskowej 

celem zwiększenia efektywności podejmowanych działań. Wspólne wykorzystywanie 

zebranych i przetworzonych już informacji oraz potencjalnych działań wobec konkretnych 

osób pozwala na realną koordynację działań. Jednakże poza informacją określaną mianem 

systemowej obie formacje coraz częściej stosują koordynację działań 

w czasie rzeczywistym. Jest to widoczne podczas działań kryminalnych, dochodzeniowo-

śledczych, ochronnych czy prewencyjnych. Dzięki bieżącej wymianie informacji dotyczących 

trwających spraw o wzajemnych wspieraniu się w dokonywaniu poszczególnych ustaleń 

znacząco zwiększyła się efektywność realizowanych działań przez obie służby. Mimo różnych 

właściwości obu formacji, prawidłowa i szybka wymiana informacji pozwala przede wszystkim 

skutecznie zwalczać ciągle ewoluującą przestępczość. 

 

6. Podsumowanie 

Niewątpliwie w dobie zagrożeń XXI wieku współpraca międzyresortowa pomiędzy Policją, 

a Żandarmerią Wojskową jest nieodzowna w kontekście efektywnej ochrony bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli. Jest to niezwykle istotne, ponieważ zarówno 

Policja jak i Żandarmeria Wojskowa realizując zadania policyjne odpowiada przede wszystkim 

za bezpieczeństwo wewnętrzne. Fundamentem udanego współdziałania jest przede wszystkim 

umiejętność zaimplementowania podstawowych zasad zarządzania zasobami ludzkimi oraz 

zarządzania informacją. Jest to konieczność, jaką wymusza na nas pojęcie efektywności, czyli 

działania rozumianego jako szybkość oraz trafność reakcji. Tak jak przestępcy udoskonalają 

swoje kryminalne techniki działania, 

tak służby zwalczające te patologie udoskonalają metody współpracy. Dzięki opisanym 

w niniejszym artykule rzeczywistym przykładom prawidłowego zarządzania zasobowymi 

ludzkimi, tzn. umożliwieniem rotacji wykwalifikowanej kadry między obiema służbami, 

szczegółowym procesem rekrutacji, bogato rozwiniętemu systemowi motywacyjnemu, 

systemowi szkolenia oraz systemowi oceny jakości pracy funkcjonariuszy i żołnierzy, realnym 

stało się wyselekcjonowanie, wyszkolenie i utrzymanie w służbie najlepszych specjalistów, co 

znacząco przekłada się na uzyskiwane efekty i realizacje konkretnych celów. Niemniej 
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istotnym aspektem jest współdziałanie w kontekście szybkości i skuteczności przetwarzanych 

informacji zgodnie z zasadą spójnego i wydajnego zarządzania informacją. Ciągle ewoluująca 

rzeczywistość kryminalna, w której świat przestępczy przenika się ze światem wojskowym, 

mimo różnych właściwości obu formacji, wymusza ciągłą kooperację Policji z Żandarmerią 

Wojskową nie tylko poprzez zarządzanie informacją systemową 

ale również wymianą informacji w czasie rzeczywistym. Aby mówić o udanej współpracy 

między Policją a Żandarmerią Wojskową, należy pamiętać o synergii dobrze wykorzystanego 

potencjału ludzkiego z trafnie przetworzoną informacją. 
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Streszczenie: Celem artykułu jest analiza problematyki rozwiązywania problemów oraz 

weryfikacja zastosowania wybranych narzędzi w przesiębiorstwie produkcyjnym z branży 

opakowań przemysłowych. W artykule przedstawiona została definicja problem solvingu jako 

metody stosowanej w organizacjach zarządzanych zgodnie z duchem Lean Managment oraz 

omówione wybrane narzędzia. W dalszej części tego opracowania próbowano dokonać analizy 

kultury organizacyjnej związanej z rozwiazywaniem problemu w przedsiębiorstwa na 

podstawie studium przypadku oraz zaprezentowanie wypracowanego schematu rozwiązywania 

problemów w tym przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono poszczególne etapy stosowane 

w omawianym przedsiębiorstwie oraz wpisano je w cykl Deminga (PDCA) oraz metodę 

stosowaną w Six Sigma (DMAIC). Artykuł opisuje etapy od budowy zespołu po przez 

definiowanie problemu, a następnie przechodzi do omówienia narzędzi takich jak 5W2H, 

Ishykawa, 5Why oraz Brainstroming. Następnie zostają poruszone zagadnienia zwiazane z 

planem działań, monitoringiem wdrozonych działań oraz standaryzacją rozwiazania. 

Przeprowadzona analiza problem solving oraz dalsze działania pozwoliła ograniczyć skalę 

problemu oraz uzyskać zakładany  20% stopień poprawy wyniku w stosunku do roku 

poprzedniego. 

Slowa kluczowe: Problem solving, Lean management, 5 Why, Ishykawa, Pareto. 
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SCHEME OF SOLVING PROBLEMS ON THE EXAMPLE OF A 

MANUFACTURING COMPANY FROM THE INDUSTRIAL 

PACKAGING SECTOR 

 

Abstract: The aim of this article is to present the problems of solving problems and to analyze 

the use of selected tools in a manufacturing company from the industrial packaging industry. 

The article presents the definition of problem solving as a method used in organizations 

managed in accordance with the spirit of Lean Management and discussed selected tools. In the 

further part of this study, an attempt was made to analyze the organizational culture related to 

solving the problem in enterprises on the basis of a case study and to present the developed 

problem-solving scheme in this enterprise. The article presents the individual stages used in the 

company in question and they are included in the Deming cycle (PDCA) and the method used 

in Six Sigma (DMAIC). The article covers the steps from team building to problem definition, 

and then goes on to discuss tools such as 5W 2H, Ishykawa, 5Why, and Brainstroming. Next, 

issues related to the action plan, monitoring of implemented measures and standardization of 

the solution are discussed. The analysis of problem solving and further actions allowed to 

reduce the scale of the problem and to achieve the assumed 20% improvement in the result 

compared to the previous year. 

Keywords: Problem solving, Lean management, 5 Why, Ishykawa, Pareto. 

 

1. Wprowadzenie 

Konkurencja w czasach szybko zmieniajacej się rzeczywistości coraz bardziej się zaostrza 

co skłania przedsiębiorstwa do szukania skutecznych sposobów do utrzymania się na szczycie. 

W wyniku tego organiazcje coraz chętniej stosują metody zarządzania zgodne z koncepcją Lean 

Management oraz ich narzędzia w celu osiągniecia założonych celów. Lean Managment to 

koncepcja która posiada jasne zasady, praktyczne narzędzia oraz intuicyjną metodologię 
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pozwalającą na opymalizaję przediębiorstwa w warunkach wzmożonej konkurencji. 

Tłumaczone jako szczupłe zarzadzanie jest systemem pomagajacym minimalizować 

marnotrawstwa, tworzyć maksymalną wartość dla klienta, skutecznie rozwiazywać problemy 

oraz nieustanie dążyć do doskonałości.  Lean Management jest obecnie jedną z najbardziej 

znanych i najszerzej wykorzystywanych w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, 

ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W 

każdym przedsiębiorstwie występują problemy – mniejsze lub większe a umiejętność ich 

rozwiązywania odróżnia organizacje mało efektywne od tych które osiągają najwyższe cele. 

Jednym z fundamentów skutecznej i efektywnej organizacji jest sztuka szybkiego 

identyfikowania przyczyn źródłowych problemów i ich elimiowania lub przynajmnniej 

ogranicznia (Kagan, and Jakubik, 2019). 

Zgodnie z definicją słownika języka polskiego wyraz „problem” ma dwie definicje. 

Pierwsza to „trudna sytuacja, z której należy znaleźć jakieś wyjście” oraz druga „poważna 

sprawa, która wymaga przemyślenia i rozstrzygnięcia”.  

Problem-solving definiuje się w literaturze również jako „zestaw procesów koniecznych w 

dynamicznym środowisku do osiągnięcia nieprecyzyjnie zdefiniowanych celów, których nie da 

się osiągnąć przez zachowania rutynowe. Konieczne jest kreatywne połączenie wiedzy i 

różnorakich strategii decyzyjnych. Rozwiązania są często „dostatecznie dobre” w 

przeciwieństwie do doskonałych czy optymalnych. Proces problem-solvingu łączy aspekty 

poznawcze, emocjonalne i motywacyjne, szczególnie w sytuacji istotnych konsekwencji 

podejmowanych decyzji. Skomplikowane problem zazwyczaj oznaczają wymóg obszernej 

wiedzy i współpracy między wieloma osobami”.  

Lean definiuje problem jako rozbieżność między standardem a warunkami rzeczywistymi 

– niezgodność pomiędzy tym, jak coś powinno działać, a jak działa obecnie.  

Problemy występują w każdej organizacji oraz obszarze jej działania a osiągnięcie stanu 

idealnego, w którym nie występują żadne problemy, nie jest możliwe. Można jednak do takiego 

stanu dążyć i metodycznie rozwiązywać kolejno pojawiające się trudności. Jedną z 

najważniejszych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, jest zastosowanie odpowiedniej 

techniki rozwiązywania problemów.  
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2. Metody rozwiazywania problemów 

Rozwiązywanie problemów to jedna z najważniejszych cech i umiejetności jakie oferuje 

zarządzanie w duchu Lean Managmente. Im mniej gasimy pożarów, tym bardziej możemy się 

skupić na rzeczywistej eliminacji przyczyn źródłowych i eliminowaniu problemów na dobre. 

Jednocześnie im bardziej pracownicy na różnych szczeblach organizacji włączają się w 

rozwiązywanie problemów firmy, tym lepiej firma na tym wychodzi. 

Aby wybrać najlepszą technikę ciągłego doskonalenia, należy najpierw zrozumieć naturę 

problemu. W dzisiejszych czasach możemy zastosować wiele narzędzi i podejść stworzonych, 

aby wspierać nasze wysiłki ukierunkowane na skuteczne rozwiazywanie problemów oraz na 

pozytywne zmiany.  

Główne dwa podejścia które są naczęściej opisywane w literaturze i stosowane przez 

praktyków to cykl PDCA oraz metoda DMAIC. Często jednak prawdziwym wyzwaniem jest 

podjęcie decyzji, która technika sprawdzi się najlepiej.  

Cykl PDCA to opracowany przez Edwarda Deminga naturalny sposób podejścia do 

rozwiązywania problemów. Może być stosowany do niemal każdej sytuacji -  zadanie do 

wykonania lub problem do rozwiązania. PDCA można z równym powodzeniem zastosować w 

firmie produkującej, jak też w innych instytucjach i organizacjach by minimalizować koszty. 

Cykl PDCA jest czteroetapową metodą zarządzania, który  polega na wykonywaniu czterech 

kroków: planowanie (P-Plan), wykonanie (D-Do), sprawdzenie (C-Check), działanie (A-Act). 

Może być wykorzystywana przez zespoły do rozwiązywania problemów i znajdowania 

rozwiązań oraz do usprawniania procesów biznesowych. Niektóre metody rozwiązywania 

problemów i zarządzania procesami wymagają dużych nakładów czasu i zasobów, natomiast 

cykl PDCA jest na tyle elastyczny, że można go zastosować praktycznie w każdej sytuacji. 

 Metoda DMAIC to oparte na danych podejście do rozwiązywania problemów, które 

pomaga wprowadzać stopniowe udoskonalenia i optymalizacje produktów, projektów i 

procesów biznesowych. Podejście to zostało opracowane w latach 80. XX wieku w ramach 

metodologii Six Sigma. Pomysłodawacą podejścia jest Bill Smith — inżynier pracujący dla 

firmy Motorola. Podejście Six Sigma zostało zaprojektowane w celu umożliwienia ciągłego 

doskonalenia procesów produkcyjnych z wykorzystaniem danych i statystyk. Nazwa metody 

DMAIC utworzona jest z akronimu pięciu kolejnych słów, które odpowiadają  poszczególnym 

etapom działania: Zdefiniowanie (D – Define), Mierzenie (M – Measure), Analizowanie (A – 

Analyze), Udoskonalanie (I – Improve) i Kontrolowanie (C – Control). 
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PDCA wydaje się metodą prostszą. Służy do rozwiązywania przytłaczającej większości 

problemów w firmach. Jest to podejściem kierowane do rozwiązywania problemów na każdym 

poziomie przedsiębiorstwa oraz bieżących trudnosci produkcyjnych. 

DMAIC jest koncepcją bardziej szczegółową. Wygląda na skuteczniejszą w rozwiązywaniu 

dużych, złożonych wyzwań. Zgodnie z podejściem, rozwiązywaniem problemów musi 

kierować ktoś z umiejętnościami technicznymi. W Six Sigma osoba ta powinna przynajmniej 

posiadać certyfikat „green belt”. 

Główną różnicą między PDCA a DMAIC jest to, że PDCA jest powtarzalnym 

czteroetapowym modelem stosowanym w celu osiągnięcia ciągłej poprawy w zarządzaniu 

procesami biznesowymi, podczas gdy DMAIC reprezentuje podejście do doskonalenia oparte 

na danych, stosowane do ulepszania i stabilizowania procesów biznesowych w 5 etapach od 

zdefiniowania problemu aż po kontrolę. 

Podsumowując, oba podejścia (Tabela 1) różnią się w pewnych elementach ale również 

mają ze sobą wiele wspólnego: każda z metod stosuje etapowy schemat rozwiazywania 

problemu, zalecają podejście zespołowe oraz wykorzystują podobne lub nawet te same 

narzędzia.  

Tabela 1. 

Schemat rozwiązywania problemów w opisywanym przedsiębiorstwie przypiasny do cyklu 

Deminga oraz metody DMAIC 

 

 

W opisywanym przedsiębiorstwie wypracowano własny schemat rozwiązywania 

problemów (Tabela 1) a opisane w nim kroki i narzędzia są dostosowywane do skali 

analizowaengo problemu. Jeśli problem jest duży i złożony wszystkie kroki są skrupulatnie 

realizowane, natomiast jeśli zespół mierzy się z problemem o mniejszej skali nie jest 

LP
Kroki oraz narzędzia zastosowane w 

przedsiębiorstwie
PDCA DMAIC

1 Budowanie zespołu

2 5W2H 

3  Zasada Pareto Measure

4 Analiza Ishykawa

5 5 Why

6 Brainstorming

7 Plan działań - wdrożenie Do Improve

8 Kontrola i monitorowanie Check 

9 Standaryzacja rozwiązania Act

Define

Analyse

Control

Plan
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zobowiązany do wykorzystywania wszystkich narzędzi. Wszyskie kroki w zaproponowanym 

schemacie wpisują się zarówno w cykl PDCA jak i metodę DMAIC. 

a. Budowanie  zespołu PS  

Budowanie zespołu jest niezwykle istotnym punktem przy realizacji zadań oraz stawianiu 

celów, które jako zespół rozwiązujący problem musismy rozstrzygnąć. Zbudowanie 

skutecznego i efektywnego zespołu nie może opierać się wyłącznie na doborze ludzi z 

najbliższego otoczenia, którzy mogą się wydawać odpowiedni do realizacji zadania. Proces ten 

powinien być obarczony wnikliwą analizą tego, kogo tak naprawdę potrzebujemy, aby 

skutecznie przeprowadzić analizę problemu oraz zrealizować poszczególne zadania które 

przybliżą nas do rozwiązania problemu. Efekt synergii osiągnąć można tylko wtedy, gdy 

członkowie zespołu są jak puzle: tylko dobrze dobrane różne fragmenty układanki stworzą 

ciekawą całość (Szczepanik, 2013). 

Zanim wybierzemy członków do zespołu, należy najpierw określić co będzie podstawą 

projektu – jaki problem chcemy rozwiązać. Ważne jest to by w sposób jasny i zrozumiały 

zdefiniować to czego oczekujemy na końcu projektu, czyli nic innego jak cel, na którego 

potrzeby zespół jest tworzony. 

W celu rozwiązania problemu długotrwałych postojów na maszynach konfekcyjnych w 

opisywanym przedsiębiorstwie do zespołu zostali powołani: 

- Lean Manager – lider projektu, 

- Dyrektor działu konfekcji, 

- Mistrz działu konfekcji, 

- Specjalista BHP, 

- Technik procesu, 

- Operator. 

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie rozwiazujący powyższy problem zostały 

przeszkolone z podstawowych technik i metod rozwiązywania problemów oraz wyrazili zgodę 

na zaproponowane etapy problem solvingu. 

b. Wybór problemu – Zasada Pareto 

Rozpoczynając proces rozwiązywania problemów w przedsiebiorstwie wielu menedżerów 

chce w jak najkrótszym czasie wyeliminować maksymalnie dużo błędów i nieprawidłowości. 

Okazuje się jednak, że wcale nie trzeba poprawiać wszystkiego na raz. Wystarczy skupić się na 
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tych aspektach, które są najbardziej dotkliwe dla danego przedsiębiorstwa. Zgodnie z regułą 

Pareto, poprawna małej ilości (odpowiednio wybranych) parametrów znacząco wpłynie na 

jakość wszystkich procesów. W ten sposób można efektywniej zaplanować prace związane z 

najbardziej skomplikowanymi problemami w przedsiebiorstwie i szybciej uzyskać 

zadowalające efekty, a dopiero później skupić się na mniej istotnych problemach (Wykres 2). 

Kluczem jest przede wszystkim obserwacja i dostęp do informacji. Bez należytych danych 

nie będzie możliwe podjęcie efektywnych kroków. Posiadając odpowiednie dane i analizując 

je, można bardzo szybko zauważyć wiele prawidłowości wpisujących się w zasadę Pareto. 

Zasada Pareto mówi o tym, że 20% nakładów i wysiłku odpowiada za 80% osiąganych 

efektów. Stąd również zasadę tą nazywa się zasadą 80/20. Pierwszy raz uwagę na tę zależność 

zwrócił włoski ekonomista Vilfredo Pareto. Zajmował się on nierówną dystrybucją dóbr i 

bogactwa. Zauważył, że 80% bogactwa kraju znajduje się w rękach zaledwie 20% 

społeczeństwa. Potwierdził tę zasadę, badając również sytuację innych państw. 

 

 

Rysunek 1. Wykres Pareto obrazujący maszyny wykazujące najwieksze straty finansowe w 

omawianym przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży opakowań przemysłowych 

 

Analizując wykres pareto największych strat finansowych z podziałem na obszary i 

maszyny oraz na kategorie: wydajność (1), przestawy (2), postoje (3) oraz odpad (4) zespół 

zauważył, że największym problemem a więc i celem projektu są postoje na maszynach 

konfekcyjnych. 
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c. Zdefiniowanie problemu – 5W2H 

Einsteinowi przypisuje się stwierdzenie, że gdyby miał godzinę na uratowanie świata, 

poświęciłby pięćdziesiąt pięć minut na zdefiniowanie problemu i tylko 5 minut na znalezienie 

rozwiązania. Zdefiniowanie problemu stanowi punkt kluczowy wysiłku w kierunku jego 

rozwiązania. A skoro tak, warto poświęcić na to możliwie jak najwięcej czasu. Problemem w 

dzisiejszych przedsiebiorstwach jest to że managerowie bardziej skupiają się na szybkim 

znalezieniu rozwiązania, jednocześnie skąpiąc czasu na dokładne przeanalizowanie i opisanie 

problemu. To co jest kluczowym etapem a czego wielu nie rozumie jest fakt, że jakość 

rozwiązania jest wprost proporcjonalna do jakości opisu problemu. A przecież to pozwala 

rozwiązać problem łatwiej i szybciej. 

Metoda 5W2H jest jedną ze skuteczniejszych metod opisywania problemu a nazwa tej 

metody pochodzi od słów pytających zaczynających się w języku angielskim od liter „W” i 

„H”. Na tym etapie należy zebrać jak najwięcej faktów odnośnie problem poprzez 

odpowiadanie na kolejno postawione pytania (Tablela 3). 

Tabela 3. 

Metoda 5W1H  

 

Na etapie definiowania problemu istotne jest również aby ustalić jaki cel chcemy osiągną 

podjętymi działaniami. W trakcie pierwszej sesji problem solvingowej zespół ustalił, że celem 

będzie skrócenie czasu postojów na wybranej maszynie o 20% w stosunku do roku 

poprzedniego (2021). Czas postojów w roku 2021 to 5690 godzin, zakładany cel 20% powinien 

zmiejszyć czas postojów do 4552 godzin.  

 

 

1 WHAT / CO? Co jest problemem? Co się wydarzyło?

2 WHO / KTO?
Kto jest zaangażowany w problem? Kto go zauważył? Kto 

ma informacje?

3 WHERE / GDZIE? W którym miejscu problem występuje?

4 WHEN / KIEDY?
Kiedy problem się pojawia? Na jakiej zmianie? Kiedy 

doszło do powstania (lub zauważenia) problemu?

5 WHY / DLACZEGO
Dlaczego zajmujemy się tym problemem? Dlaczego ten 

problem jest ważny?

6 HOW / JAK? ILE?

Dlaczego zajmujemy się tym problemem? Dlaczego ten 

problem jest ważny? Ile nas to kosztuje? Jaka jest skala 

problemu?

5W2H
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d. Szybkie środki zaradcze 

Jest to bardzo ważny etap, w którym podejmowane są odpowiednie natychmiastowe 

działania, aby zapobiec wzrostowi problemu (dalsza produkcja sztuk NOK->sztuk 

niezgodnych) lub, co gorsza, dostarczanie klientom niezgodnych elementów. Szybkich 

środków zaradczych nie można mylić z finalnym rozwiązaniem problemu. Na tym etapie nie 

staramy się znalźć przyczyny źródłowej problemu tylko zapewnić aby sytuacja spowodowana 

problemem nie pogłebiała się. 

Przykładowe działania: 

− Zatrzymanie produkcji, 

− Zatrzymanie wysyłki, 

− Wzmożona kontrola problematycznego obszaru, 

− 100% sortowanie sztuk, 

− Informacja dla klienta o problemie, 

− Naprawa elementów. 

W analizowanym studium przypadku zespół postanowił na tym etapie uruchomić 

wzmożoną kontrolę pracy opertorów na maszynach konfekcyjnych oraz codzienie weryfikować 

wpisy dotyczące nieplanowanych zatrzymań maszyn. 

e. Analiza Ishykawa 

Diagram Ishikawy to narzędzie służących do wizualizacji problemu, a dokładniej do analizy 

przyczynowo – skutkowej powstałego problemu. Nazywany również wykresem rybiej ości 

pozwala w jasny oraz przejrzysty sposób zobrazować powstały problem wraz ze wszystkimi 

ewentualnymi obszarami jego przyczyn. Zgodnie z przyjętymi przez twórcę diagramu Kaoru 

Ishikawę założeniami, przyczyny powstania problemu można podzielić na 7 najważniejszych 

składowych (Tabela 4). W fazie opracowywania diagramu powyższe kategorie w zależności od 

przedsiębiorstwa i potrzeby mogą być modyfikowane, część z nich może być nawet pominięta, 

bądź zastąpiona innymi składowymi. 

 

 

 

 

 



Schemat rozwiązywania… 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 67 

Tabela 4. 

Główne składowe diagramu Ishykawy 

ISHYKAWA 

LP Angielski Polski Opis 

1 Man Człowiek Błędy ludzkie 

2 Method Metoda Błędy w metodzie pracy 

3 Material Materiał Wady materiałowe 

4 Managment Zarządzanie Złe zarządzanie procesem 

5 Mesurment Pomiary Problemy z pomiarami 

6 Machine Maszyna Problemy wynikające z pracy maszyny 

7 Mother of nature Środowisko 
Problemy wynikajace z środowiska lub 

otoczenia (np. temperatura) 

 

Punktem wyjścia dla analizy problemu za pomocą Ishykawy było spojrzenie na badane 

zjawisko z sześciu różnych perspektyw tj. Człowiek, Materiał, Maszyna, Metoda, Pomiar oraz 

Środowisko (Rysunek 2).  
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Rysunek 2. Diagram Ishykawy wypracowany podczas sesji problem solving  

 

Podczas analizy przyczynowo – skutkowej zespół wyodrębnił 20 potencjalnych przyczyn 

powstawania nieplanowanych postojów. Po 4 przyczyny zostały przypisane do kategori: 

Człowiek, Materiał, Maszyna i Metoda oraz po 2 do ketegori Pomiar i Środowisko. 

f. 5 Why 

Metoda 5 Why opiera się na serii pytań, które pomagają dotrzeć do sedna danego problemu, 

a jej celem jest ustalenie prawdziwej przyczyny czyli źródła problemu. Metoda ta polega na 

tym, że bierze się pierwszą odpowiedź i pyta o przyczynę wskazanego w niej zjawiska  - i tak 

dalej (Liker, 2018). Wielokrotne zadawanie pytania „Dlaczego?” umożliwia dojść do źródła 

problemu, dogłebne zbadanie przyczyny oraz pozwala skupić się na skutecznym 

rozwiązywaniu. Poprzez zadawanie pytania „Dlaczego?” problem staje się bardziej zrozumiały, 

przez co podstawowa przyczyna jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania i 

wyeliminowania. Dwa czynniki są niezwykle istotne dla tej metody: należy prawidłowo 

sformułować i zapisać problem oraz pytanie „dlaczego” należy zadawać aż do dotarcia do 

przyczyny źródłowej. Należy pamiętać że liczba 5 znajdująca się w nazwie metody jest tylko 

drogowskazem a nie wyznacznikiem ile razy należy zadać tytułowe pytanie. 

Metoda 5 Why jest świetnym rozwinięciem a zarazem doskonale się sprawdza jako 

kontynuacja analizy Ishykawy. Dobrą praktyką jest przeanalizowanie za pomocą metody 5 

Why wszystkich krytycznych elementów, które pojawiły się na osiach Ishykawy. 
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g. Brainstorming 

Burza mózgów to technika pracy zespołowej, której celem jest znalezienie jak największej 

liczby rozwiązań jakiegoś problemu. Brainstorming jest naturalnym etapem po metodzie 5 Why 

gdyż po znalezieniu źródła problemu pozostaje już tylko wygenerowanie rozwiązań.  Istotnym 

elementem burzy muzgów jest przestrzeganie czterech zasad:  

- generowanie jak największej ilości pomysłów 

- zakaz krytykowania pomysłów innych uczestników 

- poprawianie lub udoskonalanie pojawiających się pomysłów 

- otwartość na niestandardowe rozwiązania 

W sesji burzy mózgów powinno uczestniczyć conajmniej 6 osób, wśród których należy 

wyłonić prowadzącego będącego odpowiedzialnym za organizację, stymulowanie grupy oraz 

przestrzeganie zasad burzy muzgów. Po zakończonej sesji burzy muzgów należy 

przeprowadzić selekcję wygenerowanych pomysłów oraz wybrać najlepsze do wdrożenia. 

h. Plan działań 

Plan dziań nazywany równiż planem akcji to istotny element procesu rozwiązywania 

problemów. Jest to dokument składający się z kilku rubryk – zależnie od przedsiębiorstwa i 

wielkości projektu. Do głównych składowych palnu akcji zaliczyć można: opis problemu, akcja 

naprawcza, odpowiedzialny za wdrożenie akcji, datę wdrożenia oraz status wdrożenia (Tabela  

6).                                 
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Tabela 6. 

Plan działań wypracowany podczas sesji problem solving 

 

Plan akcji ułatwia śledzenie postępów i skutecznie pomaga zaplanować przyszłe cele. 

Plan działania powinien być dokumentem „żyjącym” czyli należy systematycznie aktualizować 

listę zadań i wprowadzać zmiany. 

i. Kontrola i monitorowanie projektu  

W zakresie tego etapu lider projektu monitoruje i kontroluje realizację zadań wpisanych w 

planie działań  i w przypadku odchyleń podejmuje odpowiednie kroki. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na terminowość i jakość wykonywanych działań. Funkcja kontrolna opiera się 

w głównej mierze na porównaniu stanu obecnego ze stopniem wykonania planu (Rysunek 3), 

natomiast monitorowanie skupia się na rejestrowaniu postępów prac, analize tempa i kierunku, 

w którym zmierzają akcje. 

 

 

 

LP. Problem Akcja Odpowiedzialny Data Status Komentarz

1 Akcja natychmiastowa Codzienna weryfikacja wpisów postoju w SAP
B. G***, H. S***, P. 

C***
07.04.2022

2
Czyszczenie planowane (8H) 

poniedziałki

Zakup cżeści zapasowych (wymiennych) oraz wyznaczona, 

oddalegowana osoba do czyszczenia - Pompy
B. G*** 20.09.2022

Pompy zostały zamówione - 

czekamy na dostawę

3
Czyszczenie planowane (8H) 

poniedziałki

Zaplanowąć czysczenie raz na 10 dni zamiast raz na 7 dni 

(oszczedność 8 godz postoju na 1 maszynie)(16godz na miesiąc)
B. G*** 01.05.2022

4
Nieplanowana absencja 

pracownika
Rozwój systemu szkoleń (szkolenie oraz weryfikacja) H. S*** / P.C*** 30.08.2022

5
Nieplanowana absencja 

pracownika

Stworzenie funkcji trenera (szkolenie oraz zastępstwo podczas 

absencji)
H. S*** / P.C*** 30.10.2022

6 Krótkie zlecenia Ustalenie minimalnego zlecenia na poziomie 10 tyś R. D*** 17.09.2022

7 Brak sztywnego planu produkcji Przygotowanie planu na 5 dni w tym 48 godz na sztywno R. D*** 30.10.2022

8

Produkcja worków poza tolerancją 

(poniżej założonych norm 

technicznych producenta maszyny)

Oznaczanie zleceń poz tolerancją (SAP) -np.. Jak folia z lakierem P.G*** 05.05.2022

9

Sprawdzanie elektrostatyki - 

kontrtola w labolatorium (podczas 

postoju)

Elektrostastyka sprawdzana na postoju tylko podczas 

pierwszego zlecenia z kampani -wszystkie pozostałe 

sprawdzane na ruchu maszyny

B. G*** 07.04.2022

10 Regulacja perforacji
5S - uporządkowanie narzędzi na stanowisku pracy / nadzór 

brygadzisty nad narzędziami (kontrola wizualna)
B. G*** 05.05.2022

11
Brak standardu czyszczenia 

planowanego

Stworzenie instrukcji planowanego czyszczenia i weryfikacja 

poszczególnych kroków
P.C*** 30.08.2022 Instrukcje w weryfikacji

12 Brak instrukcji przestawy
Stworzenie instrukcji przestawy - z podziałem na 

odpowiedzialności
P.C*** 17.09.2022

13

Brak checklisty - elementy do 

sprawdzenia przez pracownika 

podczas produkcji

P.C*** 03.04.2022
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Rysunek 3.Wykresy monitorujący poprawę czasu postojów. Wykres A rok 2021. Wykres B rok 2022 w 

odniesieniu do założonego celu. 

 

W analizowanym przedsiębiorstwie w celu kontroli i monitoringu zdecydowano się na co 

dwutygodniowe spotkania na których omawiane były główne założenia projektu problem 

solvingowego, sprawdzany był status i terminowość wdrażania rozwiązań oraz monitorowano 

czasy postoju na maszynach konfekcyjnych w odniesieniu do celu (pomarańczowa linia) oraz 

do wyników z roku poprzedniego (Wykres 7). 

j. Standaryzacja rozwiązania 

Standaryzacja to działanie polegające na ustanowieniu, w odniesieniu do rzeczywistych lub 

potencjalnych problemów, przepisów do powszechnego i wielokrotnego stosowania, mających 

na celu osiągnięcie optymalnego stopnia uporządkowania w danym kontekście. Standaryzacja 

pomaga w ograniczaniu, upraszczaniu i organizowaniu spraw, które mogą być zróżnicowane, 

skomplikowane i chaotyczne, jeśli pozostaną niekontrolowane. 

W omawianym przedsiębiorstwie ustandaryzowano w innych obszarach produkcyjnych 

takie rozwiązania jak: instrukcje pracy, check listy, 5 dniowy sztywny plan produkcji oraz 

tablice narzędziowe. 

 

3. Podsumowanie 

W dzisiejszych czasach ewolucja każdego przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników, 

które często nastawione są na walkę z problemami dnia codziennego. Organizacje chcące 

zwiększyć wydajność, eliminować marnotrawstwa w każdym aspekcie swojego 

funkcjonowania, powinny umieć korzystać z narzędzi, które pozwolą na dogłębną identyfikację 

przyczyny problemu, analizę i znalezienie właściwego rozwiązania. 

A 

 

B 
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Rozwiązywanie problemów może odbywać się w każdym przedsiębiorstwie inaczej, na co 

wpływ mogą mieć np. uwarunkowanie kulturowe. I tak bardzo często w kulturach zachodnich, 

jeżeli pojawi się pewien błąd bądź wskaźniki spadną poniżej określonego poziomu, to 

kierownictwo najczęściej szuka winnego, zadając pięć pytań typu „kto”, aby znaleźć przyczynę 

(Liker and  Hoseus, 2009). 

Współcześnie tylko przedsiębiorstwa, które mają dobrze wypracowany model 

rozwiązywania problemów oraz potrafią szybko i skutecznie reagować na problemy są w stanie 

sprostać konkurencji. A taką możliwość daje zarządzanie w duchu lean management, zwłaszcza 

zaś umiejętność wykorzystania potencjału pracowników i odpowiednich narzędzi z szerokiej 

gamy problem solving. 

Zaproponowany w artykule schemat metodycznego rozwiązywania problemów pomimo 

swojej udowodnionej skuteczności na podanym przykładzie nie jest schematem uniwersalnym, 

pasującym do każdej organizacji. Istotne jest aby organizacja potrafiła wypracować własny 

schemat pasujący do stylu zarządzania organizacją i kultury organizacyjnej a następnie należy 

go usystematyzować. Wypracowany oraz wdrożony schemat rozwiązywania problemów w 

omawianym przedsiębiorstwie powinien być traktowany jako drogowskaz dla innych 

organizacji oraz model wyjściowy do dalszych prac i badań. 

Metody problem solvingowe mają również swoje słabości i ograniczenia. Do 

najważniejszych należy zaliczyć niewłaściwe zdefiniowanie problemu, rozwiązywanie 

problemu bez przeprowadzenia anlizy, rozwiązywanie problemu na podstawie opini a nie 

faktów i danych oraz brak zrozumienia mtod i technik rozwiązywania problemów. 

Podsumowując, istotą filozofi lean managment czyli ciągłego doskonalenia jest 

umiejętność definiowania problemów w przedsiębiorstwie, znajdowania przyczyn źródłowych 

oraz implementowanie skutecznych rozwiązań. Wybór narzędzi do osiągnięcia tego celu należy 

do przedsiębiorstwa – ważne aby wypracowany schemat rozwiazywania problemów był 

wpisany w kulturę organizacji. 
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Streszczenie: Wozy transmisyjne są stosowane przez stacje radiowe, telewizyjne. W 

zależności od potrzeb ich wyposażenie może różnić się od siebie. Wozy transmisyjne powinny 

być odpowiednio wyposażone aby miały możliwość działania w różnych warunkach. Sygnał z 

wozu transmisyjnego jest nadawany za pomocą specjalnych łączy do stacji telewizyjnej bądź 

radiowej 

Słowa kluczowe: pojazd specjalnego przeznaczenia, wóz transmisyjny, telewizja, radio. 

TRANSMISSION VEHICLE CHARACTERISTICS 

Abstract: Broadcast trucks are used by radio and television stations. Depending on the needs, 

their equipment differs from each other. Broadcast trucks should be properly equipped to be 

able to operate in various conditions. The signal from the broadcast van is transmitted via 

special links to a television or radio station. 

Keywords: special purpose vehicle, transmission vehicle, television, radio 
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1. Wprowadzenie  

Tak zwane „wiadomości na żywo” mają na celu generowanie wydarzeń medialnych na 

miejscu, za pomocą różnych narzędzi i środków rozpowszechniania zaistniałej sytuacji. 

Urządzenia muszą odpowiednio zarejestrować wydarzenie medialne i zapewnić szybki, 

najlepiej bezpośredni i synchroniczny proces nadawania i propagowania informacji przez 

dziennikarza. Kluczową rolę odgrywa czas, zarówno dla odbiorcy jak i stacji nadającej sygnał. 

Im szybsze nastąpi złożenie raportu medialnego po incydencie, tym konkurencyjność stacji 

staje się wyższa. Szybki proces transmisji gwarantuje wyższą oglądalność stacji telewizyjnych 

i wyższe zainteresowanie danymi mediami np. programem radiowym. 

Obecnie ogólny problem trudności, dotyczący nadawania sygnału bezpośrednio z 

wydarzenia jest związany zarówno z dostępem: informacji, pracownika zaangażowanego w 

proces rozpowszechniania wiadomości oraz odpowiedniego sprzętu i ekipy go obsługującej. 

Najczęściej można mieć do czynienia ze zdarzeniem o charakterze medialnym, które ma 

charakter nagły, zatem trudno jest określić, kiedy i gdzie nastąpi jego generacja oraz z 

przesyłaniem  i przetwarzaniem materiału z i do centrum danych (takie jak główna siedziba 

biura gazety, stacji telewizyjnej, stacji radiowej lub serwisu informacyjnego). W centrum 

muszą być edytowane i w razie potrzeby komponowane dane do przekazania (takie jak dźwięk, 

dokument graficzny, redakcja informacji itd.) aby móc rozpropagować dane wydarzenie 

ponownie, np. aby stało się popularne. Jednym ze sposobów szybkiego udania się na miejsce 

wydarzenia i zarejestrowania zaistniałej sytuacji w celu rozpowszechnienia informacji jest 

skorzystanie z wozów transmisyjnych (北京同方瑞博数 字技术有限公司, 2008; Wóz 

reporterski, 2022; Y. Corp , 2004), 

Wóz transmisyjny jest pojazdem radiowym lub telewizyjnym przeznaczonym do 

przekazywania relacji na żywo, który w większości przypadków jest zbudowany na bazie 

standardowego auta dostawczego lub terenowego, rzadziej osobowego czy ciężarowego, 

wyposażony w sprzęt radiowy lub telewizyjny oraz nadajniki (北京同方瑞博数 字技术有限

公司, 2008; Y. Corp , 2004).  

Do końca lat 90. XX wieku najpopularniejsze były wozy reporterskie oparte na naziemnym 

przekazie radiowym. Pojazd taki wyposażony jest w wysuwany teleskopowo kilkumetrowy 

maszt zakończony anteną nadawczą Przekaz następuje najczęściej poprzez połączenie się 

falami radiowymi z najbliższym centrum przekaźnikowym, gdzie dalej łączami 

światłowodowymi wędruje do siedziby stacji Najnowsze wozy reporterskie wykorzystują 
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jednak przekaz satelitarny (SNG). Charakteryzuje się on zdecydowanie lepszą jakością 

dźwięku i obrazu, praktycznie nieograniczoną mobilnością wozu, który nadawać może z 

każdego miejsca na świecie. Satelitarny pojazd reporterski posiada na dachu charakterystyczny 

talerz antenowy (Wóz reporterski, 2022). 

Istnieją także wozy reporterskie, które nie są wozami transmisyjnymi, nie posiadają one 

anteny nadawczej, przez co nie mogą służyć do realizowania transmisji na żywo, a jedynie na 

nagranie materiału w celu późniejszego odtworzenia go na przykład w serwisie informacyjnym. 

Wozy takie nie muszą przewozić instalacji nadawczej, są to zazwyczaj samochody osobowe w 

przeciwieństwie do wozów transmisyjnych, które zwykle są samochodami dostawczymi lub 

ciężarowymi (Wóz reporterski, 2022). 

Bardzo szybki rozwój sprzętu komputerowego, internetu oraz motoryzacji sprawił, że wozy 

transmisyjne są coraz bardziej rozbudowane, umożliwiają szybszy i bez zakłóceń sposób 

przekazu informacji, a zbierane dane mogą być z łatwością przetwarzane, archiwizowane i 

przesyłane nawet do milionów odbiorców. Wiele z najnowszych rozwiązań jest patentowanych 

(Y. Corp, 2004; 北京路桥瑞通养护中心, 2009;南方新闻网, 2010; 深圳市三山科技股份有

限公司, 2009). 

 

Rysunek 1. Standardowy wóz transmisyjny 

Source:https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Gda%C5%84sk_ulica_Wa%C5%82y_Jagiello%C5%84sk

ie_%E2%80%93_wozy_reporterskie_%28TVN24_i_Polsat%29.JPG 
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Historia pierwszego polskiego wozu transmisyjnego rozpoczyna się na początku lat 60. 

Wówczas rozwijająca się Telewizja Polska potrzebowała profesjonalnych pojazdów do 

transmisji programów na żywo. Produkowane były one jedynie na zachodzie Europy, bez 

możliwości ich sprowadzenia. Zbudowano pierwszy polski wóz transmisyjny na bazie Skody 

706 RTO na licencji marki Jelcz i ochrzczono je nazwą Mielec WR-24. W latach 1964–1974 

zbudowano 29 takich pojazdów dla regionalnych ośrodków telewizyjnych. 

 

 

Rysunek 2. Pierwszy w Polsce wóz transmisyjny, 

source:(2022.11.26) https://www.wykop.pl/wpis/41359737/skodojelcz-z-unitra-czyli-wzt-wr-24-

mielec-przelom/ 

 

 

2. Opis pojazdu transmisyjnego   

Wozy zostają zawsze wygłuszone oraz izolowane termicznie co powoduje zachowanie 

świetnych warunków do pracy operatorom urządzeń znajdujących się w środku. Klimatyzacja 

TRUMA SAPHIRE pracując w obiegu zamkniętym dba o właściwą temperaturę pracy 

urządzeń w szafie teletechnicznej. Klimatyzacja wozu zapewnia optymalne warunki pracy 

obsługi nawet przy włączonym generatorze głównym zapewniającym zasilanie (Wozy-

transmisyjne, 2022;イソコスキー、アート, キフェレ、ヨルマ, 2006). 

Samochód bazowy został wybrany tak, by zapewnić długi okres eksploatacji bez 

konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Wiele stacji radiowych i telewizyjnych w Europie 

zrealizowało swoje wozy właśnie w Mercedesie Sprinter. Pojazd został wyposażony w 

https://www.wykop.pl/wpis/41359737/skodojelcz-z-unitra-czyli-wzt-wr-24-mielec-przelom/
https://www.wykop.pl/wpis/41359737/skodojelcz-z-unitra-czyli-wzt-wr-24-mielec-przelom/
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dodatkowe, niezbędne opcje w taki sposób, by przy nieznacznym zwiększeniu kosztów zakupu 

zapewnić godziwe warunki użytkowania wozu transmisyjnego. Najwyższej klasy urządzenia 

audio, w które wyposażony jest wóz wymagają szczególnej dbałości o warunki przewożenia. Z 

tego powodu auto posiada na tylnych kołach bliźniacze ogumienie, a projekt zabudowy 

opracowano tak, że cały delikatny sprzęt obciąża właśnie tę, wyposażoną w pneumatyczne 

zawieszenie, tylną oś. Przyjęte rozwiązanie w połączeniu z bardzo wysoką jakością zabudowy 

pozwoliło udzielić bardzo długiej, ponadstandardowej gwarancji na wyposażenie pojazdu 

(Wozy-transmisyjne, 2022; イソコスキー、アート, キフェレ、ヨルマ, 2006). 

Pozwalają realizować transmisje ogólnopolskie i międzynarodowe, transmisję z 

uroczystości państwowych, łączenia reporterskie, programy informacyjne, publicystyczne, tv 

śniadaniową, studia sport, studio festiwalowe, eventy, realizacje na telebim i do Internetu oraz 

inne formy programowe (R. J. Crinon, et all., 2006, Wóz reporterski,2022; Wozy reporterskie 

2022). Mercedes – Benz SPRINTER 519 CDI, 190 KM spełnia normy emisji spalin dla EURO 

6. Są to samochody cięższe z uwagi na bardzo rozbudowane wyposażenie sprzętowe 

zamontowane w środku. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe elementy wyposażenia 

wpływające na wagę pojazdu (金峰, 2012, WTK Dokument, 2022): 

a) niezależna klimatyzacja przedziału operatorskiego 

b) nawigacja satelitarna 

c) system ogrzewania postojowego 

d) roleta przeciwsłoneczna 

e) agregat prądotwórczy 10 kW 1 fazowy. 

f)  łącze satelitarne TX, RX 

3. Miejsce działania 

Miejsce działania pojazdu transmisyjnego jest w terenie, pojazd służy do przekazywania 

relacji na żywo. Wozy tego typu zjawiają się tam gdzie dzieje się coś nowego. Działają na 

terenie całego kraju jak i za granicą, dzięki nim jesteśmy na bieżąco z wiadomościami. Relacje 

przekazywane są dla telewizji, radia, portali i baz internetowych oraz odpowiednim służbom, 

np. przekazywanie informacji podczas misji wojskowych (金峰, 2012, WTK Dokument, 2022; 

Z. Hulicki, et all., 2006). 
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3. Schemat działania dawniej 

Schemat działania wozu transmisyjnego używanego przez niemiecką telewizję podczas 

olimpiady w Berlinie w 1936. W tamtych czasach program telewizyjny był nadawany na żywo, 

i nie był nagrywany, bo nie było takiej technicznej możliwości. Ten wóz transmisyjny był 

jednym z pierwszych wyjątków od tej zasady. 

Jak widać na rysunku 3, transmisja polegała na tym, że obraz był nagrywany na taśmę 

filmową, która była natychmiast wywoływana i była z niej wykonywana transmisja na żywo. 

Opóźnienie wynosiło około 1 minuty.  

 

  

Rysunek 3. Schemat działania wozu transmisyjnego 

Source: (2022.11.26). Available online https://www.wykop.pl/wpis/30019707/schemat-dzialania-

wozu-transmisyjnego-uzywanego-pr/  

 

 

 

4. Zasada działania  

Jednym z najbardziej nowoczesnych sposobów przesyłania sygnałów telewizyjnych są 

łącza satelitarne. Koncepcja przesyłania sygnału telewizyjnego przedstawiono na rysunku 4. 

 

https://www.wykop.pl/wpis/30019707/schemat-dzialania-wozu-transmisyjnego-uzywanego-pr/
https://www.wykop.pl/wpis/30019707/schemat-dzialania-wozu-transmisyjnego-uzywanego-pr/
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Rysunek 4. Schemat zastosowania łącza satelitarnego do przesyłania sygnałów telewizyjnych 

Source: Schemat działania wozu transmisyjnego, Wykop.(2022.11.26).Available online 

https://www.wykop.pl/wpis/30019707/schemat-dzialania-wozu-transmisyjnego-uzywanego-pr/ 

 

Następnym znanym sposobem na nowoczesne przekazywanie informacji w systemach 

transmisyjnych są łącza światłowodowe. Umożliwiają przesyłanie cyfrowych sygnałów 

telewizyjnych na znaczą odległość, której sygnał dociera niemal natychmiast do transmisji 

sygnału telewizyjnego kodowanego w standardzie MPEG-2. Takie łącza mogą być 

dzierżawione na zasadzie rocznego ryczałtu. Dostęp do tej sieci uzyskuje się zazwyczaj dzięki 

radiolinii zestawionej z wozu transmisyjnego do punktu dostępowego przedstawionego na 

rysunku 5. 

 

 

Rysunek 5. Zastosowanie dzierżawionych łączy światłowodowych  

Source: (2022.11.26).Available online https://www.wykop.pl/wpis/30019707/schemat-dzialania-

wozu-transmisyjnego-uzywanego-pr/ 

 

Kolejny to łącza radiowe tzw. radiolinie, które pracują na łączach analogowych na 

częstotliwości 10470 MHz i 10390 MHz, która jest stałym łączem na terenie całej Polski. 



Charakterystyka Wozu… 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 81 

Poprawne działanie tego typu łącza jest uwarunkowane widocznością (w linii prostej) anten 

nadawczej i odbiorczej. Schemat przedstawiono na rysunku 6. 

 

  
Rysunek 6. Schemat wykorzystywania radiolinii  

Source:.(2022.11.26).Available online https://www.wykop.pl/wpis/30019707/schemat-dzialania-

wozu-transmisyjnego-uzywanego-pr/ 

 

Urządzenia do przesyłania danych są w sposób ciągły rozwijane. Rozwiązanie techniczne na 

świecie wykorzystują do przesyłania informacji nie tylko odpowiedni sygnał, ale także  Internet 

i wewnętrzną sieć (Intranet) połączoną z montażem stanowiska pracy do zbierania dokumentów 

multimedialnych, zapisu dosłownej prędkości stanowiska pracy (pojazd w ruchu), edycji 

informacji multimedialnych oraz śledzenia transmisji, zbierania, układania danych czy audytu 

programu informacyjnego (叶丽娟, 2014, 深圳市世文通文化 传播有限公司, 2015). 

 

5. Wyposażenie wozu transmisyjnego 

Wyposażeniem wozu transmisyjnego nazywamy wszystkie elementy potrzebne do 

poprawnego przeprowadzenia relacji. Zaliczamy do nich: tory kamerowe, obiektywy, statywy, 

systemy bezpieczeństwa, przedział predykcyjny, system audio, mikrofony przewodowe oraz 

bezprzewodowe, system interkomy, odsłuchy bezprzewodowe, system zarządzania, system 

dystrybucji, Internet satelitarny, własne zasilanie akumulatorowe, agregat prądotwórczy(叶丽

娟, 2014; 深圳市世文通文化 传播有限公司, 2015) 
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5.1 Tory kamerowe 

Jest to konstrukcja składająca się z metalowych rurek (najczęściej jest to aluminium) które 

dzielą się na rurki proste i rurki łączące. Tak zwane rurki proste tworzą konstrukcję 

przypominająca tory kolejowe, na nie nakłada się specjalny uchwyt na statyw kamery zwany 

wózkiem.  Tory kolejowe służą do ustabilizowania obrazu kamery podczas ruchu. (Kamery do 

produkcji na żywo-2004-2022, Sony Europe BV, 2022, (2022.11.26) Available online 

https://pro.sony/pl_PL/products/4k-and-hd-camera-systems) 

5.2 Obiektywy 

Bardzo ważnym elementem wyposażenia są obiektywy do kamer telewizyjnych.  

Obiektywem nazywamy układ optyczny, który na światłoczułej matrycy CCD (ang. charge-

coupled devices) lub CMOS (ang. complementary metal-oxide-semocnductor) widzialny obraz 

obiektów. (Obiektyw fotograficzny, Creative Commons, 2022) 

 

5.3 Statywy 

Jest to konstrukcja, na której montuje się kamerę telewizyjną co zapewnia jej stabilne 

położenie. Najczęściej w wozach transmisyjnych stosuje się statywy w formie trójnogu, 

zapewniają one możliwość dostosowania długości każdej odnogi. Umożliwia to ustawianie 

kamery na nierównym terenie przy zachowaniu poziomu obrazu. (Peter Ludé, 2007) 

 5.4 Systemy bezpieczeństwa 

Systemy bezpieczeństwa w wozach transmisyjnych odpowiadaj za kodowanie sygnału 

telewizyjnego. Jednym z systemów jest tak zwana bezpieczna skalowalna transmisja 

strumieniowa i transkodowanie. Zabezpieczony w nim strumień bitowy JPSEC jest adaptowany 

do dynamicznie zmieniających się warunków sieciowych lub pojemności 

odbiorników/klientów, bez wymogu deszyfrowania w węzłach pośredniczących. Kolejnym 

zabezpieczeniem stosowanym w przemyśle telewizyjnym jest tak zwany schemat elastycznej 

kontroli dostępu. W schemacie stosowana jest koncepcja drzewa Sandhu. Korzeń drzewa 

wyposażony jest w główny klucz, służący do szyfrowania całego strumienia kodowego. 
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W kolejnym etapie algorytmu generowane są iteracyjnie klucze dla węzłów rozdzielczości, 

poczynając od największej, z wykorzystaniem funkcji skrótu operujących na kluczu głównym 

oraz odpowiedniej stałej (イソコスキー、アート, キフェレ、ヨルマ, 2006). 

5.5 Przedział produkcyjny 

Przedział produkcyjny jest sercem całego wozu transmisyjnego. Z jego wnętrza steruje się 

całą transmisją począwszy do obrazu, na dźwięku skończywszy. Na panelu kontrolnym 

znajdują się przyrządy służące do sterowania obrazem transmisji, poziomem głośności dźwięku 

oraz komunikowaniem się z innymi członkami zespołu np. reporterami czy komentatorami. 

Zazwyczaj w takim przedziale pracują do dwóch do trzech osób, każda z nich jest 

odpowiedzialna za inny elementem wyposażenia. Jedna z nich  jest operatorem obrazu, druga 

dźwięku, a trzecia jest osoba pomocniczą (W. A. Richter, 2003; Kamery do produkcji na żywo- 

2004-2022,Sony Europe BV, 2022; P. Ludé, 2007). 

5.6 System audio 

W nowoczesnej technice telewizyjnej stosuje się tak zwany wielokanałowy system audio. 

Jest to technika będąca rozwinięciem stereofonii, pozwalająca na utrwalanie i odtwarzanie co 

najmniej trzech kanałów dźwięku. Zastosowanie dodatkowych kanałów i odpowiadających im 

głośników po bokach i z tyłu słuchacza pozwala na zwiększenie poczucia otoczenia dźwiękiem. 

W samym wozie transmisyjne nie znajdują się głośniki, ponieważ nie ma takiej potrzeby, 

natomiast osoba odpowiedzialna za dźwięk ma specjalne słuchawki dzięki którym może 

kontrolować czy dany dźwięk jest odpowiednio przystosowany do danego systemu 5.1, 6.1 czy 

7.1 (Kamery do produkcji na żywo- 2004-2022, Sony Europe BV, 2022)  

 

5.7 Mikrofony przewodowe oraz bezprzewodowe 

Mikrofon jest to przetwornik elektroakustyczny służący do przetwarzania fal dźwiękowych na 

zmienny prąd elektryczny. Wóz transmisyjny poza standardowymi mikrofonami, którymi 

posługują się reporterzy wyposażony jest w mikrofony wewnętrzne, które umożliwiają 

komunikację z innymi pracownikami (P. Ludé, 2007; Ford T., Silsby G., 2007). 

 

 



K. Czechowska i inni 

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 84 

5.8 System interkomowy 

Interkom to urządzenie komunikacyjne, które najczęściej montowane jest w budynkach, ale 

istnieją także interkomy przenośne używane m.in. w trakcie podróży motocyklem. Interkomy 

oferują możliwość nawiązania połączenia bez używania publicznej sieci telefonicznej, co 

przydaje się w wielu sytuacjach. 

Interkomy, które należą do rodziny systemów domofonowych, to stosunkowo proste 

urządzenia, dzięki którym możliwe staje się nawiązanie komunikacji. Występują w różnych 

wersjach, wykorzystując różnego rodzaju technologie przesyłowe (Ford T., Silsby G., 2007). 

 

5.9 Odsłuchy bezprzewodowe 

Zastosowanie odsłuchów scenicznych podczas koncertu jest gwarancją znakomitego 

występu. Sprzęt ten zapewnia bowiem dobrą słyszalność nie tylko pomiędzy kilkoma 

wykonawcami, ale także sprawia, że poszczególne instrumenty brzmią o wiele wyraźniej (W. 

A. Richter, 2003). 

 

5.10  System zarządzania 

Służy do produkcji, nagrywania, umieszczania i emitowania w internecie materiałów video 

oraz programów telewizyjnych i filmowych. Aktorzy lub prezenterzy nagrywani są w studio na 

zielonym tle (tzw. greenscreenie), a następnie w wyniku obróbki komputerowej umieszczani w 

trójwymiarowej wirtualnej scenografii lub na obrazie pochodzącym z innego źródła np. mapie 

pogody, zdjęciu czy filmie. Wirtualne Studio TVS to profesjonalny efekt, różnorodność 

funkcjonalności i technologia bardzo prosta w obsłudze (BroadcastManufactur, 2022; 

Elektronikab2b.,2022). 

 

5.11 System dystrybucji 

Mux22-REDUNDANT to urządzenie łączące różne formaty wideo, interkomu i danych w 

redundantnym łączu światłowodowym. Liczbę wejść i wyjść wideo można określić przy 

zamówieniu, wybierając moduły z dwoma wejściami lub dwoma wyjściami. Każdy pojedynczy 
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kanał i transceiver w urządzeniu może być zdalnie sterowany i monitorowany w czasie 

rzeczywistym za pomocą aplikacji Optocore Control. Każdy typ MUX22 może być 

dostarczony w wersji REDUNDANTNEJ. Mux22-REDUNDANT został stworzony, aby 

spełnić wymagania dotyczące bezpiecznego transportu sygnału. Integruje połączenia 

interkomowe, w tym przesyłanie dźwięku i danych sterujących. 

Urządzenie jest w pełni kompatybilne ze wszystkimi produktami Optocore, co czyni je 

bardzo elastycznym. Bardzo łatwo jest dodać dźwięk analogowy lub cyfrowy do Mux22, 

rozszerzając go o urządzenia Optocore. Nadal wszystko jest transportowane przez te same 

redundantne kable światłowodowe typu duplex. Mux22 może być używany jako para punkt-

punkt z redundancją do przesyłania wielu sygnałów między dwiema lokalizacjami. Ponadto 

może być używany jako stagebox do routera wideo Route66 – w takim przypadku staje się 

zdalnym urządzeniem we/wy dla większego systemu opartego na gwieździe. 

(BroadcastManufactur, 2022) 

 

5.12  Internet satelitarny/LTE 

Internet satelitarny dostarcza sieć do miejsc, w których istnieje problem z podłączeniem 

łącza stacjonarnego lub mobilnego. Internet tego typu działa z uwagi na system połączeń na 

orbicie i odbiorniki zainstalowane u klientów i klientek. Nasz domowy modem zintegrowany z 

routerem jest połączony z anteną satelitarną, która umożliwia odbieranie i nadawanie sygnału. 

 

5.13 Własne zasilanie akumulatorowe 

Z uwagi na bezpieczeństwo i warunki pracy są to jednostki bezobsługowe: szczelne (SLA - 

sealed lead-acid) oraz z zaworami (VRLA - valve regulated lead-acid). Akumulatory VRLA są 

akumulatorami szczelnymi i dzięki temu mogą pracować w dowolnej pozycji. 

W normalnych warunkach eksploatacji nie wydzielają gazów, dzięki szczelności są 

bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla otoczenia (nie istnieje niebezpieczeństwo 

poparzenia kwasem siarkowym). Z uwagi na fakt, że nie wydzielają gazów, nie wymagają 

specjalnych pomieszczeń z wentylacją. Żywotność tego typu akumulatorów jest duża i może 

wynosić kilkanaście, typowo 5 lub 10 lat (Elektronikab2b.,2022). 
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5.14  Agregat prądotwórczy 

Agregat prądotwórczy (inaczej generator prądotwórczy) – urządzenie elektroenergetyczne 

stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej (z magnesami 

stałymi lub elektromagnesami), silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń 

kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji metalowej. 

Agregaty są więc autonomicznymi zespołami do wytwarzania energii elektrycznej. (Agregat 

pradotwórczy, 2022) 

Agregaty prądotwórcze mają zastosowanie w dwóch dziedzinach: 

● Agregaty prądotwórcze w zastosowaniu podstawowym służą do wytwarzania energii 

elektrycznej dla różnych potrzeb (siła napędowa, światło, ogrzewanie itd.) na tym obszarze, 

gdzie nie ma żadnych innych źródeł. 

● Agregaty prądotwórcze w zastosowaniu pomocniczym są wtedy stosowane, gdy 

normalna sieć rozdzielcza jest przerwana i z tego powodu mogą powstać szkody materialne 

albo finansowe, lub przy przeciążeniach sieci. 

 

 

5. 5.15 Rodzaje wozów transmisyjnych 

W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych rodzajów wozów transmisyjnych, które 

różnią się od siebie zastosowaniem, wymiarem, kształtem i wyposażeniem. Istnieją również 

pojazdy informacyjne różniące się od pojazdów transmisyjnych. Nie posiadają one anteny 

nadawczej, więc nie nadają się do transmisji na żywo, a jedynie do nagrywania materiału do 

późniejszego odtworzenia w np. kanale informacyjnym. Rys. 7 przedstawia przykładowy 

samochód reporterski.  
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Rysunek 7. Przykładowy wóz reporterski  

Source: WikiWand(2022.11.26).Available online https://www.wikiwand.com/pl/RMF_FM 

 

W przypadku zdarzeń, które wymagają przeprowadzenia szybkiej transmisji na żywo lub 

wydarzeń o mniejszej skali, krótkim okresie trwania oraz w miejscach mocno zatłoczonych 

stosuje się mniejsze wozy transmisyjne. Nie posiadają one takiej ilości sprzętu jak ich większe 

odpowiedniki. Mogą transmitować relację na żywo prawie z każdego miejsca, parkingu ze 

względu na ich dosyć małe wymiary. Cechują się możliwością szybkiego dotarcia na miejsce 

zdarzenia oraz łatwością w przemieszczaniu się z miejsca na miejsce.  Poniższy Rys. 8 

przedstawia przykładowy wóz transmisyjny wykorzystywany do mniejszych wydarzeń.  

 

 

Rysunek 8. Przykładowy wóz transmisyjny. 

Source: Wóz transmisyjny, Strefa Kodera(2022.11.26).Available online https://strefakodera.pl/tvn24 

woz-transmisyjny 
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Ostatnim rodzajem wozów transmisyjnych są pojazdy budowane na podstawie ciągnika 

siodłowego wraz z naczepą, która stanowi serce pojazdu transmisyjnego. Infrastruktura IP w 

połączeniu z wyposażeniem pozwalającym na realizację materiałów w dowolnych formatach 

daje telewizji ogromny potencjał i niespotykaną dotychczas elastyczność produkcji. Dzięki 

technologii IP pozbyto się kilometrów kabli, a telewizja może produkować sygnał w jakości 

UHD z technologią HDR. Rys. 9 przedstawia największy i najnowocześniejszy wóz 

transmisyjny w Europie (Nowy-woz-transmisyjny-polsatu, Digi-Tv, 2022) 

 

  

Rysunek 9. Największy i najnowocześniejszy wóz transmisyjny w Europie  

Source: Nowy-woz-transmisyjny-polsatu, Digi-Tv, (2022.11.26).Available online https://digi 

ntv.pl/news/209018/nowy-woz-transmisyjny-polsatu-z-4k-hdr-ipwideo.html 

Wśród wynalazków na świecie  na uwagę w omawianej tematyce zasługują: 

a)  zarejestrowany i opatentowany oparty na Internecie pojazd do transmisji na żywo 

wiadomości sieciowych, który zawiera nadwozie pojazdu zdolne do poruszania się, 

wyposażone w stół roboczy do nadawania wiadomości na żywo, w multimedialne stanowisko 

do pozyskiwania informacji, stanowisko do szybkiego nagrywania znaków, stanowisko do 

edycji informacji multimedialnych oraz stanowisko do monitorowania danych i rozgłaszania. 

Stanowiska są połączone z siecią wewnętrzną i służą do pozyskiwania, porządkowania i 

audytowania programów informacyjnych. Sieć wewnętrzna jest połączona z bezprzewodowym 

nadajnikiem-odbiornikiem internetowym i serwerem przez odpowiednią zaporę (zapewniająca 

ochronę danych przed atakami hakerskimi) i router, służący do wysyłania i odbierania 

programów informacyjnych; wynalazek integruje różne łącza pozyskiwania, edycji, 

aranżowania, odsłuchiwania, wysyłania danych i jest odpowiedni dla mechanizmu 

informacyjnego sieci telewizyjnej internetowej.( 欧阳农跃 陈诗洋, 2021). 
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b) rozwiązania opierające się na zastosowaniu w procesie transmisji adaptacyjnych anten 

wykorzystującej inteligentne uczenie się, umożliwiające regulację siły sygnału w celu 

zwiększenia wydajności transmisji bezprzewodowej (Ch. H.Wu, Ch.-F. Lai, 2022; A. 

Kapoor, et all, 2022), 

c) nowe, wysoko wydajne, kompaktowe, anteny oparta na płytkach drukowanych 

kompatybilne z najnowszymi urządzeniami bezprzewodowymi wykorzystujących fale 

milimetrowe piątej(5G) i szóstej generacji (6G), zbudowane m.in z metamateriałów [B. 

Ramakrishnan, V. M. Sivashanmugham, 2022; R. J. Crinon, et all, 2006; Szczucka-

Lasota, B., Węgrzyn, T., 2022). 

d) najnowszy sprzęt i urządzenia do komunikacji interaktywnej pomiędzy odbiorcami a 

stacjami nadawczymi (欧阳农跃 陈诗洋, 2021), 

 

6. Podsumowanie 

W związku z wieloma produkcjami telewizyjnymi oraz transmisjami internetowymi, które 

to są bardziej wymagające dla realizacji niezbędne jest stosowanie wozów transmisyjnych. 

Obecnie wybierać można między wieloma naprawdę nowoczesnymi pojazdami pozwalającymi 

na realizację transmisji z każdego miejsca w doskonałej jakości, a także z dużą szybkością, co 

pozwala na niwelowanie opóźnień. Te specjalnie przygotowane pojazdy, które z racji 

wyposażenia pozwalają na realizowanie transmisji zarówno telewizyjnych jak i internetowych, 

gwarantują perfekcyjny dźwięk oraz bardzo ostry, wyrazisty obraz. Najlepsze wozy pozwalają 

nie tylko na wyposażenie pojazdu wyłącznie w elementy niezbędne do realizacji transmisji, 

lecz również pozwalają one również na zwiększenie komfortu ludzi w nich pracujących. 

Możliwe jest skonfigurowanie wozów transmisyjnych na indywidualne zapotrzebowanie 

klienta, np. klimatyzację i ogrzewanie. Najnowocześniejsze wozy posiadają nawet do kilku 

stanowisk, co w porównaniu z pierwszymi tego typu modelami pozwala na znacznie 

płynniejszą i szybszą pracę. Wraz z postępem technologicznym wprowadzenie znacznego 

komfortu dla ekipy realizacyjnej, a także pozwolenie na jej rozbudowanie. Znaczne 

rozszerzenie możliwości wozów transmisyjnych przedkłada się zwiększenie jakości realizacji 

transmisji oraz pozwolenie na to, by większość zadań związanych z procesem realizacji 

transmisji była realizowana w miejscu jej odbywania. 
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Streszczenie: W artykule opisano wpływ występowania globalnych kryzysów na pojawianie 

się zakłóceń w łańcuchach dostaw. Przedstawiono teoretyczne aspekty związane z 

funkcjonowaniem łańcuchów dostaw oraz dokonano charakterystyki metod zarządzania 

łańcuchami dostaw. W dalszej części artykułu opisano rodzaje zakłóceń występujących obecnie 

w globalnej gospodarce. Zaprezentowano zakłócenia wynikające z epidemii COVID-19. W 

artykule skupiono się także na sposobach zabezpieczania łańcuchów dostaw przed wpływem 

zakłóceń. Podkreślono wpływ infrastruktury krytycznej na zapewnienie bezpieczeństwa w 

gospodarce i łańcuchach dostaw. Celem artykułu jest analiza zakłóceń, które powstają podczas 

globalnych kryzysów, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz 

pandemii COVID-19. 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, zakłócenia, bezpieczeństwo, infrastruktura krytyczna. 
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IMPACT OF GLOBAL CRISES ON DISTURBANCES  

IN SUPPLY CHAINS 

Abstract: The article describes the impact of global crises on the disruptions in supply chains. 

Theoretical aspects related to the functioning of supply chains were presented and the methods 

of supply chain management were characterized. The types of disruptions that currently occur 

in the global economy are described in the remainder of this article. Disruptions resulting from 

the COVID-19 epidemic were presented. The article also focuses on the methods of securing 

supply chains against the influence of disruptions. The impact of critical infrastructure on 

ensuring security in the economy and supply chains was emphasized. The aim of the article is 

to analyze the disruptions that arise during global crises, with particular emphasis on the armed 

conflict in Ukraine and the COVID-19 pandemic. 

Keywords: supply chain, disruptions, security, critical infrastructure. 

 

1. Wprowadzenie 

 

Niezbędnym elementem do odpowiedniego funkcjonowania gospodarki krajowej są 

efektywne przepływy w łańcuchach dostaw. Poprzez wykorzystanie efektu synergii możliwe 

jest współdziałanie wielu różnych podmiotów oraz osiągnięcie optymalnych strumieni 

materiałowych, finansowych i informacyjnych. Wraz ze wzrostem złożoności łańcuchów 

dostaw oraz wpływem kryzysów naturalnych i politycznych wzrasta także ryzyko wystąpienia 

zakłóceń w transporcie, zarządzaniu oraz nadzorze nad łańcuchami dostaw. Konieczne jest 

podjęcie głębszych badań nad źródłem zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz sposobem 

minimalizowania ryzyka z nimi związanych. Kluczowe znaczenie w tej kwestii może mieć 

infrastruktura krytyczna, która zapewnia bezpieczeństwo zarówno obywateli, jak i podmiotów 

zaangażowanych w łańcuchy dostaw. Celem artykułu jest analiza zakłóceń, które powstają 

podczas globalnych kryzysów, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu zbrojnego na 

Ukrainie oraz pandemii COVID-19. 
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2. Zarządzanie łańcuchami dostaw 

Łańcuch dostaw jest kluczowym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw. Odpowiada on za przepływ towarów, informacji oraz środków pieniężnych 

pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha (Szymańska, Bórawski, Żuchowski 2018). 

Łańcuch dostaw zespół działań mających na celu efektywną integrację dostawców, 

producentów, miejsc składowania oraz punktów sprzedaży (Rutkowski 2004). 

W łańcuchu dostaw można wyodrębnić trzy podstawowe przepływy. Zaliczyć do nich 

można przepływy: informacji, produktów oraz pieniędzy (Rutkowski 2004). Schemat integracji 

procesów w łańcuchach dostaw został przedstawiony na rysunku 1.  

 

Rysunek 1. Integracja procesów w łańcuchu dostaw. Źródło: https://slideplayer.pl/ [dostęp 30.10.2022] 

Każdy łańcuch dostaw jest inny i składa się z innych elementów. Do najbardziej 

podstawowego schematu możemy zaliczyć dostawców, producentów, hurtowników, detalistów 

oraz klientów.  

Dostawcy odpowiedzialni są za zaopatrywanie zakładów produkcyjnych w odpowiednie 

materiały lub towary, które są niezbędne zakładom produkcyjnym do wytworzenia wyrobu.  

Producenci są organizacjami, których zadaniem jest wyprodukowanie danego wyrobu. 

Wykorzystują oni surowce, materiały i inne towary celem wytworzenia półwyrobu lub wyrobu 

gotowego.  

Hurtownicy są przedsiębiorstwami, które otrzymują od producentów duże ilości towarów, 

które są dostarczane do klientów. Zazwyczaj odbiorcą są inne przedsiębiorstwa, które 

otrzymują większe ilości towaru niż miałoby to miejsce w przypadku klienta indywidualnego. 

Hurtownicy stanowią także wielkie wsparcie dla zakładów produkcyjnych, ponieważ chronią 

te zakłady przed wahaniami popytu poprzez przejęcie części zapasów.  

Detaliści są przedsiębiorstwami, które gromadzą zapasy celem sprzedania ich w mniejszych 

ilościach szerokiemu kręgu społeczeństwa. Ich dodatkowym i zarazem niezwykle ważnym 
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zadaniem jest analizowanie preferencji oraz popytu wśród klientów. Detaliści prowadzą także 

działania marketingowe, które mają na celu zachęcenie klientów do zakupu wyrobów.  

Klienci są ostatnim elementem łańcucha dostaw. To właśnie oni są odpowiedzialni za zakup 

towaru celem bezpośredniej konsumpcji (Kot, Starostka-Patryk, Krzywda 2009).  

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest bardzo obszerne z uwagi na ilość elementów 

składowych. Według profesora Andrzeja Szymonika, zarządzanie łańcuchem dostaw dotyczy 

(Szymonik 2018): 

• Wspólnego planowania, prognozowania, uzupełniania zapasów, 

• Projektowania wyrobów przy wykorzystaniu potencjału wiedzy dostawców; 

• Formowania sieci produkcyjnej;  

• Optymalizacji procesów zachodzących w łańcuchu dostaw; 

• Jednoznaczności identyfikacji produktu, ładunki czy lokalizacji partnera w skali świata;  

• Stałej analizy wskaźników i mierników efektywności parametrów biznesowych. 

W zarządzaniu łańcuchem dostaw możemy wykorzystać różne metody, które znacząco 

poprawią przepływ informacji, produktu oraz finansowy.  

Lean Management – w dokładnym tłumaczeniu oznacza „szczupłe zarządzanie”. Polega na 

wyeliminowaniu marnotrawstw takich jak nadprodukcja, nadmierne zapasy, błędy, zbędne 

przemieszczenie, zbędny ruch, oczekiwanie, zbędne przetwarzanie. Dodatkowym celem 

metodologii lean management jest zwiększenie wartości dodanej poprzez uproszczenie 

procesów logistycznych, maksymalizację wykorzystania zdolności produkcyjnych, skrócenie 

czasu trwania czynności oraz minimalizowaniu kosztów przy jednoczesnym podnoszeniu 

jakości świadczonych usług (Womacj, Jones, Ross 2001).  

Quick Response – z angielskiego „szybkie reagowanie”. Metodologia ta polega na 

zestawieniu działań mających na celu maksymalizację zysków na całej drodze przepływu 

produktu. Możliwe jest to dzięki oferowaniu właściwego produktu, we właściwym miejscu, we 

właściwym czasie i po właściwej cenie (Odlanicka-Poczobutt, Cholewa, Bartnicki 2017).  

Total Quality Management (TQM) – w dokładnym tłumaczeniu oznacza „Kompleksowe 

zarządzanie przez jakość”. Polega na podejmowaniu decyzji, których celem jest ciągły wzrost 

jakości pracy i produktu. Jest to sposób zarządzania jakością poprzez zaangażowanie 

wszystkich członków organizacji celem osiągnięcia sukcesu (Olejnik, Wieczorek 1982).  

JIT – Just in time – z angielskiego „dokładnie na czas”. Metoda ta polega na organizowaniu 

procesów zaopatrzeniowych celem realizacji w możliwie jak najkrótszym czasie, celem 

dostarczenia towaru wtedy, kiedy jest on potrzebny (Golarz 2016).  
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3. Zakłócenia w łańcuchu dostaw podczas epidemii COVID-19 

Istotny wpływ na powstawanie zakłóceń w łańcuchach dostaw w ostatnich latach miała 

pandemia COVID-19. Zwiększenie restrykcji w państwach z uwagi na ograniczenie liczby 

zachorowań miały wpływ na zerwanie globalnych łańcuchów dostaw. Pojawienie się wirusa 

sprawiło, że na rynku pojawił się strach związany z obawą o dostępność produktów oraz kolejne 

restrykcje, które zostaną nałożone przez rządy, co w efekcie przełożyło się na masowe 

gromadzenie zapasów w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw, wzrost 

kosztów magazynowania, kosztów jednostkowych zamawianych towarów oraz wydłużenie 

okresu oczekiwania na dostawy od dostawców materiałów. Jako jedno z wielu zakłóceń można 

zaklasyfikować brak kontenerów do przesyłek morskich. Problem wynikał z brakiem 

możliwości kontenerów do macierzystego Państwa. Przełożyło się to na znaczny wzrost cen 

transportu morskiego oraz opóźnienia dostaw (Konecka, Łupicka 2022). Krytycznym 

momentem dla łańcucha dostaw był okres po obchodach chińskiego Nowego Roku. Był to czas, 

w którym wiele zakładów produkcyjnych w Chinach zostało wstrzymanych, co w efekcie było 

odczuwalne coraz bardziej wraz z biegiem czasu. Szacuje się, że popyt na usługi przewozu 

ładunków w tygodniu 15 2020 roku wynosił jedynie 20% względem tego samego tygodnia, 

ubiegłego roku (Banaszyk, Konecka, Maryniak 2020). Spadek poziomu sprzedaży usług 

transportowych sprawił, że wiele firm było zmuszonych poszerzyć zakresy swoich firm o 

dodatkowe usługi takie jak np. magazynowanie lub spedycję (Konecka, Łupicka 2022).  

 

4. Zakłócenia w łańcuchu dostaw podczas konfliktu zbrojnego 

W ostatnim czasie nie tylko pandemia COVID-19 w istotny sposób wpłynęła na ilość 

zakłóceń w łańcuchach dostaw. Dzień 24 lutego 2022 roku świat zapamięta na długo. Jest to 

dzień, w którym pierwsze Rosyjskie rakiety spadły na Ukrainę rozpoczynając inwazję (Wilk, 

Domańska 2022). Amerykański wywiad przedstawił potencjalny plan działań Rosji, który 

zakładał opanowanie powietrza w przeciągu 12 godzin, okrążenie Kijowa i zmuszenie władz 

Ukrainy do ucieczki w przeciągu 48 godzin oraz ostatni etap zakładający wprowadzenie 

marionetkowego rządu po 72 godzinach (Winiecki 2022). Agresja wojsk Rosyjskich 

skutkowała masową migracją ludności Ukrainy. Według danych na dzień 25.10.2022 r., 
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Ukrainę opuściło  ponad  11 milionów obywateli. Takie migracje wiążą się z napływem sporej 

liczby osób do innych krajów, co przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. 

Migracja ludności z terenów Ukrainy.(Kraje uwzględniające plan uchodźców). 

Kraj Data 

Ukraińscy 

uchodźcy 

zarejestrowani 

do systemu 

ochrony 

Uchodźcy z 

Ukrainy 

zarejestrowani 

w kraju 

Przejścia 

graniczne z 

Ukrainy 

Przejścia 

graniczne na 

Ukrainę 

Mołdawia 25.10.2022 brak danych 95 728 670 158 313 078 

Polska 25.10.2022 1 469 032 1 469 032 7 113 589 5 090 535 

Czechy 25.10.2022 452 911 453 103 
brak 

danych 
brak danych 

Bułgaria 25.10.2022 142 806 55 257 
brak 

danych 
brak danych 

Słowacja 25.10.2022 98 572 98 770 883 374 620 527 

Rumunia 23.10.2022 76 155 86 206 1 426 392 1 120 077 

Węgry 25.10.2022 31 290 31 290 1 628 968 brak danych 

Note: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine [dostęp 28.10.2022] 

Orientacyjne rozlokowanie uchodźców przedstawia rysunek 2.  

 

Rysunek 2. Rozlokowanie uchodźców. Źródło: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine 

[dostęp 28.10.2022] 
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Dane oraz mapa pokazują, że niemalże cała Europa przyjęła uchodźców, którzy uciekali 

przed wojną. Głównym punktem docelowym jest Polska, co skutkowało zablokowaniem 

ciągów komunikacyjnych oraz przejść granicznych z Polską. Wynikało to z faktu, że uchodźcy 

decydowali się przekroczyć granicę własnymi pojazdami, komunikacją zbiorową oraz 

specjalnie zorganizowanymi transportami. Pomimo całodobowej obsługi przejść granicznych, 

tworzyły się ogromne kolejki, gdzie na przełomie lutego i marca, czas oczekiwania na 

przekroczenie granicy wynosił prawie 72 godziny. Wydłużony okres oczekiwania wynikał z 

utrudnień po stronie ukraińskiej, gdzie w tym czasie Polska zdecydowała się maksymalnie 

uprościć kontrolę. Polski rząd podjął decyzję o możliwości przekroczenia bez dokumentów 

oraz zniesieniu kwarantanny w związku z pandemią COVID-19 (Żołędowski 2022).  

Nieustanne ataki na Ukrainę skutkowały nałożeniem przez Unię Europejską wielu sankcji 

na Rosję, które wpłynęły również na łańcuch dostaw. Spośród nich można wyodrębnić  

(Sledzikowski, Stępień 2022): 

• Zakaz sprzedaży, wywozu, dostaw towaru do Rosji, które pochodzą z Unii; 

• Zakaz pomocy finansowej oraz udzielania finansowania publicznego na rzecz handlu z 

Rosją;  

• Zakaz dostaw technologii oraz towarów, które potencjalnie mogą być wykorzystywane w 

rafinacji ropy;  

• Zakaz dostaw technologii oraz towarów, które można wykorzystać w przemyśle lotniczym;  

• Zakaz przyjmowania depozytów od rosyjskich obywateli, osób prywatnych, podmiotów, 

bądź organów z siedzibą w Rosji w przypadku, gdy łączna wartość depozytu przekracza 

100 000 Euro;  

• Zakaz sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych, które zostały wyemitowane po dniu 

12 kwietnia 2022 r.  

Napięta sytuacja na świecie oraz sankcje nałożone na Rosję sprawiły, że w odwecie 

Gazprom odciął wiele krajów od dostaw gazu. Takie działanie wywarło na krajach UE wielkie 

poruszenie w aspekcie poszukiwania innych źródeł paliwa i energii. Szukanie alternatyw 

sprawiło, że koszty gazu znacznie wzrosły na długi okres czasu. Rysunek 3 przedstawia 

notowania gazu ziemnego.  
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Rysunek 3. Notowania gazu ziemnego. Źródło: money.pl [dostęp 30.10.2022] 

Ogromny wpływ na logistykę zarówno w ujęciu europejskim, jak i globalnym miała decyzja 

o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Ukrainą oraz wprowadzanie zakazu lotów dla 

rosyjskich samolotów nad terytorium poszczególnych państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Wskutek konfliktu zbrojnego konieczne było wyznaczenie alternatywnych tras 

dla lotów odbywających się pomiędzy Europą i Azją. Wydłużenie długości trasy skutkowało 

nie tylko wydłużeniem czasu lotów, ale także wzrostem kosztów dla linii lotniczych. Kolejnym 

skutkiem konfliktu zbrojnego dla transportu lotniczego był gwałtowny wzrost cen surowców 

oraz paliw, w tym paliwa lotniczego Jet A-1 stosowanego w silnikach odrzutowych. Według 

danych IATA średnia cena baryłki paliwa lotniczego w 2022 roku wzrosła o 82% w porównaniu 

z poprzednim rokiem. Wskutek wydłużenia długości trasy oraz wzrostu kosztów na 

atrakcyjności ucierpiała cała lotnicza branża transportowa. Zarówno linie lotnicze oferujące 

przewozy pasażerskie, jak i czołowi przewoźnicy cargo zostali zmuszeni do podniesienia cen 

swoich usług, co wpłynęło na spadek popytu na przewozy interkontynentalne z 

wykorzystaniem samolotów pasażerskich i cargo (Smutka 2022). Średnia cena paliwa 

lotniczego w ostatnich latach została przedstawiona na rysunku 4. 
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Rysunek 4. Średnia cena paliwa lotniczego w na przestrzeni lat 2015 – 2022. Źródło: www.iata.org [dostęp 

29.10.22] 

Kolejnym czynnikiem, który istotnie wpłynął na wzrost niepewności w branży lotniczej 

było stopniowe zamykanie przestrzeni powietrznych poszczególnych państw dla rosyjskich 

samolotów w lutym 2022 roku. Sytuacja ta utrudniła nie tylko funkcjonowanie rosyjskich linii 

lotniczych, ale także niektórych kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

podmiotów w Europie. W przypadku węgierskiej elektrowni atomowej Paks konieczne było 

uzyskanie zgody na przelot samolotu z Moskwy wraz z paliwem jądrowym nad terytorium 

Polski oraz Słowacji. Występowanie tego typu sytuacji, w której od zgody innego państwa 

zależy dostępność kluczowych surowców mających znaczenie dla bezpieczeństwa kraju 

wpłynęła na wzrost obaw dotyczących bezpieczeństwa energetycznego państw EU.                

Mapa przestrzeni powietrznej zamkniętej dla rosyjskich samolotów przedstawia rysunek 5.  
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Rysunek 5. Przestrzeń powietrzna zamknięta dla rosyjskich samolotów. Źródło: www.money.pl/gospodarka 

[dostęp 29.10.22] 

Następnym czynnikiem, który ma istotny wpływ zarówno na europejskie łańcuchy dostaw, 

jak i na tempo rozwoju gospodarki są ceny i dostępność surowców. Wraz z rozpoczęciem 

konfliktu zbrojnego ceny kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa państw Unii 

Europejskiej surowców, takich jak gaz ziemny i paliwa gwałtownie wzrosły. Wzrost cen paliw 

odczuli operatorzy logistyczni, którzy wraz ze wzrostem kosztów zostali zmuszeni do 

podniesienia cen swoich usług. Brak stabilności cen paliw spowodował znaczny wzrost 

niepewności w kontekście dalszego rozwoju branży TSL w Europie (Smutka 2022). Wzrost 

kursu gazu ziemnego został przedstawiony na rysunku 6. 
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Rysunek 6. Kurs gazu ziemnego USD/mln btu w latach 2010 – 2022 Źródło: www.bankier.pl/inwestowanie 

[dostęp 29.10.22] 

Ataki rakietowe na Ukrainę sprawiły, że wiele kluczowych obiektów przemysłowych 

zostało zniszczonych. Porty morskie w Odessie oraz Mariupolu zostały zamknięte z uwagi na 

zniszczenia, które zostały spowodowane ostrzałem. Wiąże się to z wstrzymaniem wielu 

operacji transportu kontenerowego oraz utknięciu wielu ładunków w tych właśnie portach. 

Obszary wokół Morza Czarnego oraz Morza Azowskiego są obecnie bardzo niebezpieczne, 

ponieważ istnieje wiele doniesień o atakach rakietowych na przepływające statki handlowe oraz 

aresztowania załóg. Wiele kontenerowców, tankowców oraz statków towarowych, które 

pochodziły z Japonii, Turcji, Mołdawii i Estonii zostało rozbitych lub zatopionych. Morza, do 

których ma dostęp Ukraina są niedostępne, ponieważ zostały zablokowane przez ukraińskie i 

rosyjskie siły wojskowe. Morze Azowskie jest jednym z niewielu punktów dostępu do szlaku 

handlowego. Blokada tego morza sprawiła, że znaczna liczba statków oczekuje na 

przepłynięcie przez Cieśninę Kerczeńską, co w wielkim stopniu paraliżuje eksport towarów z 

Ukrainy drogą morską, który stanowi około 70% (Tien 2022). 

Ukraina należy do światowej czołówki pod względem sprzedaży żywności oraz eksportu 

stali. Połowa eksportu oleju słonecznikowego, 16% kukurydzy i 10% pszenicy pochodzi 

właśnie z Ukrainy. Ataki na Ukrainę skutkowały paraliżem branży eksportu, co w efekcie 

budziło wielkie obawy przed większym głodem na świecie z uwagi na wstrzymanie eksportu 

żywności. W wielu krajach są również problemy z pozyskaniem stali, której dostępność została 

bardzo ograniczona. Wynika to z faktu, że spora ilość stali do produkcji, była importowana z 
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Rosji objętej sankcjami oraz Ukrainy będącej w stanie walki. Metalurgia w Ukrainie stanowi 

12% PKB. W branży tej jest zatrudnionych około 500 tys. pracowników. Wynika to z 

posiadania jednych z największych złóż rud żelaza na świecie. Największe huty żelaza są 

skoncentrowane w obszarach wschodnich, gdzie prowadzone są działania zbrojne.   

Obawa państw będących w NATO przed konfliktem z Rosją doprowadziła do zwiększenia 

wydatków na zbrojenie się. Dodatkowe zwiększenie wydatków z budżetu państwa, rosnące 

ceny produktów ropopochodnych, energii, kosztów transportu oraz wydatki związane z pomocą 

Ukrainie sprawiły, że w wielu państwach nastąpił widoczny wzrost inflacji, co istotnie 

wpłynęło na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Wiąże się to z wzrostem cen produktów i 

usług. Inflacja w Polsce we wrześniu wyniosła aż 17,2%, gdzie we wrześniu 2021 roku 

wynosiła zaledwie 5,9%. Tabela 2 przedstawia wzrost inflacji w Polsce.  

Tabela 2.  

Wzrost inflacji w Polsce. 
 

2019 2020 2021 2022 

Styczeń 0,7% 4,3% 2,6% 9,4% 

Luty 1,2% 4,7% 2,4% 8,5% 

Marzec 1,7% 4,6% 3,2% 11,0% 

Kwiecień 2,2% 3,4% 4,3% 12,4% 

Maj 2,4% 2,9% 4,7% 13,9% 

Czerwiec 2,6% 3,3% 4,4% 15.5% 

Lipiec 2,9% 3,0% 5,0% 15,5% 

Sierpień 2,9% 2,9% 5,5% 16,01% 

Wrzesień 2,6% 3,2% 5,9% 17,20% 

Październik 2,5% 3,1% 6,8% 
 

Listopad 2,6% 3,0% 7,8% 
 

Grudzień 3,4% 2,4% 8,6% 
 

Note: totalmonet.pl [dostęp 30.10.2022] 
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5. Infrastruktura krytyczna i bezpieczeństwo dostaw 

 

W kontekście rosnącej niestabilności w gospodarce i łańcuchach dostaw, spowodowanymi 

między innymi pandemią COVID-19 oraz konfliktem zbrojnym, konieczne jest podjęcie 

dialogu na temat sposobów wzrostu bezpieczeństwa w aspekcie krajowych i 

międzynarodowych przepływów logistycznych. Jednym z kluczowych elementów w tej 

tematyce jest rozwój infrastruktury mającej największy wpływ na funkcjonowanie państwa. W 

tym celu należy poznać pojęcie infrastruktury krytycznej. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu 

kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku infrastruktura krytyczna oznacza: systemy oraz 

wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty, w tym obiekty budowlane, 

urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz 

służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i 

przedsiębiorców (ustawa z dnia 27.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym). 

Infrastruktura krytyczna obejmuje następujące systemy (Milewski 2016): 

• zaopatrzenie w energie, surowce energetyczne oraz paliwa; 

• łączności; 

• sieci teleinformatycznych; 

• finansowe; 

• zaopatrzenia w żywność; 

• zaopatrzenia w wodę; 

• ochrony zdrowia; 

• transportowe; 

• ratownicze; 

• zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; 

• produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych 

i promieniotwórczych. 

Innym podziałem infrastruktury krytycznej jest podział na: obiekty, urządzenia, instalacje 

oraz usługi (Jakubiak 2018). Podział ten został przedstawiony na rysunku 7. 
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Rysunek 7. Infrastruktura krytyczna. Źródło: E. Jakubiak, „Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce”, Zeszyty 

Naukowe SGSP, Warszawa 2018 

 

Infrastruktura krytyczna ze względu na swoje znaczenie obejmuje wpływem całą 

gospodarkę kraju oraz bezpośrednio oddziałuje na bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Lista 

obiektów należących do infrastruktury krytycznej w Polsce jest niejawna. Na podstawie 

informacji dostępnych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa obecnie w Polsce funkcjonuje 

760 obiektów infrastruktury krytycznej. Największa ilość tego rodzaju obiektów znajduję się 

w województwach: mazowieckim (242 obiekty), śląskim (76 obiektów) oraz wielkopolskim 

(59 obiektów). W celu bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa tego rodzaju infrastruktury 

konieczna jest stała współpraca w zakresie zarządzania i kontroli takich podmiotów jak Rada 

Ministrów, wojewodów, starostów, a także burmistrzów i prezydentów miast. Na rysunku 

poniżej przedstawiono sposób współpracy podmiotów w zakresie infrastruktury krytycznej 

(Uchwała nr 210/2015 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2015). Decydujące podmioty w 

ochronie infrastruktury krytycznej zostały przedstawione na rysunku 8. 
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Rysunek 8. Decydujące podmioty uczestniczące w procesie ochrony infrastruktury krytycznej. Źródło: Uchwała 

nr 210/2015 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2015. 

Odpowiednio zarządzana infrastruktura krytyczna wpływa na wzrost odporności 

łańcuchów dostaw i stabilność cen surowców. Ponadto pozwala na wzrost gospodarczy 

państwa i koncentracje na kluczowych aspektach w zakresie zarządzania strategicznego. 

Jedynie poprzez bieżące monitorowanie potencjalnych zagrożeń i odpowiednie reagowanie 

możliwa jest odpowiednia ochrona infrastruktury krytycznej oraz wzrost bezpieczeństwa 

gospodarczego państwa. 
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6. Wnioski 

W związku z rosnącą ilością globalnych kryzysów, które wywierają znaczący wpływ na 

funkcjonowanie łańcuchów dostaw, konieczne jest znalezienie sposobów na wzrost poziomu 

bezpieczeństwa ciągłości przepływów materiałowych. Cel artykułu jakim była analiza 

zakłóceń, które powstają podczas globalnych kryzysów, ze szczególnym uwzględnieniem 

konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz pandemii COVID-19 został zrealizowany. W ostatnich 

latach wystąpiły dwa główne rodzaje kryzysów: epidemia COVID-19 oraz konflikt zbrojny w 

Ukrainie. Wprowadzenie restrykcji w poszczególnych państwach związanych z próbami 

zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa spowodowało masowe gromadzenie zapasów w 

celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw i wysoki wzrost kosztów 

magazynowania. Początek kolejnego kryzysu miał miejsce w lutym 2022 roku wraz z 

wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Wskutek zamknięcia przestrzeni powietrznych 

oraz znaczącego wzrostu cen paliwa i surowców nastąpiły trudności związane z organizacją 

globalnych łańcuchów dostaw. Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przepływów 

materiałowych ma w tym aspekcie rozwój infrastruktury krytycznej. Gwarantuje ona 

podstawowe narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchom dostaw. W skład 

infrastruktury krytycznej wchodzą: obiekty, urządzenia, instalacje i usługi związane między 

innymi z zaopatrywaniem obywateli i przedsiębiorstw w surowce energetyczne, paliwa, wodę 

oraz żywność. Elementy infrastruktury krytycznej powinny podlegać stałemu nadzorowi oraz 

efektywnemu zarządzaniu w celu zabezpieczenia funkcjonowania łańcuchów dostaw w 

sytuacjach kryzysowych.  
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2. Wstęp 

 

Proces zarządzania obejmuje planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, 

przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie (Griffin, 2005, s.6). Ten zestaw 

działań skierowany jest w szczególności na zasoby organizacji/miasta/państwa celem 

osiągnięcia założonych celów w sposób sprawny i skuteczny (Koźmiński, Jemielniak, 2011, 

s 18). 

Procesy rekultywacyjne mogą być rozumiane jako projekty obejmujące najważniejszy 

zakres prac w całej działalności zakładu górniczego. Zarządzanie projektem rekultywacji 

jest zbiorem czynności, które wykonywane są w celu osiągnięcia wyznaczonych w 

projekcie założeń, zarówno tych głównych, jak i pośrednich w wyznaczonym czasie oraz 

z wykorzystaniem konkretnych zasobów (Bociąga, 2009, s. 2).  Działania rekultywacyjne 

mogą być także uznane za swoisty integralny element strategii zarządzania współczesnych 

miast czy organizacji, ponieważ są swoistym działaniem prospołecznym rozumianym  jako 

przestrzeń odpowiedzialności społecznej (Kabus, Dziadkiewicz, 2022, s. 2-3, Kabus, 

Nowakowska-Grunt, 2016, s. 40). Należy zauważyć, że powstanie kopalni można 

rozpatrywać jako zaletę dla regionu, gdyż tworzone są nowe miejsca pracy, zwiększają się 

wpływy do budżetu gminy i ogólnie rejon staje się bardziej atrakcyjny dla inwestorów. 

Można jednak też dostrzec wady. Przede wszystkim jest to degradacja środowiska 

naturalnego i wynikające z niej zaburzenia w ekosystemie oraz dyskwalifikacja terenów 

przeznaczonych pod działalność  górniczą jako obszarów rekreacyjno – wypoczynkowych. 

Stymulowanie  procesem polegającym na przywracaniu użytkowych i przyrodniczych 

walorów terenom zniszczonym przez gospodarczą działalność człowieka za pomocą 

działań na różnych szczeblach jest oczywiście uzasadnione. Wynika to z jednego 

oczywistego faktu, mianowicie organizacje nie działają w próżni, tylko w przestrzeni 

fizycznej, społecznej, z określonym otoczeniem prawnym (Kabus, 2017, s.163). 

Rekultywacja terenów uregulowana jest prawnie. Zgodnie z art. 129 Prawo geologiczne i 

górnicze pkt. 5 Przedsiębiorca ma obowiązek zadbać o  ochronę środowiska wyrobisk 

poeksploatacyjnych oraz zapewnić ich rekultywację. Należy zatem rozumieć, iż 

rekultywacja jest ostatnim zadaniem, jakie ma do wykonania przedsiębiorca górniczy. 

Polega ona na przywróceniu dawnego bądź też stworzeniu nowego charakteru obszaru i 

spowodowaniu, że będzie on atrakcyjny dla mieszkańców, biologicznie czynny bądź też 

zagospodarowany w zupełnie nowy, interesujący sposób (Kasztelewicz, 2010). 
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Proces rekultywacji odbywa się w trzech etapach, a każdy z etapów odpowiada za konkretne 

działania. Etap I – przygotowawczy to faza obejmująca ocenę wyrobisk, wyznaczenie 

schematu dalszych prac oraz sporządzenie dokumentacji. Etap II – techniczny, odpowiada 

za przemieszczanie mas ziemnych, poprawę dostępności poprzez kształtowanie dojazdów 

oraz usunięcie utworów niebezpiecznych. Etap III – biologiczny to finalne 

zagospodarowanie terenu poprzez poprawę jakości gleby, tworzenie miejsc aktywnych 

biologicznie, zazielenianie gruntów objętych procesem poprzez nasadzenia, wysiewy i 

pielęgnację. (Strzałkowski, Kaźmierczak,2014) 

 

Na rysunku 1. przedstawiono schemat rekultywacji. 

 

 

Rysunek 1. Schemat rekultywacji w ujęciu zarządzania projektowego 

Źródło: opracowanie własne 

 

Schemat w prosty sposób przedstawia najważniejsze składowe rekultywacji oraz 

dokumenty i zadania warunkujące sprawne przeprowadzenie procesu. Idea rozumiana jako 

przywrócenie atrakcyjności nieużytkom, warunkowane aktami prawnymi. Decyzja, czyli 

ustalony przez właściciela terenu i zawarty w projekcie schemat działania oraz realizacja 

finalnie polegająca na uzyskaniu przez przedsiębiorcę pozytywnej opinii zarządcy terenu. 
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3. Metoda prowadzenia badań 

 

2.1.  Analiza rekultywowanego obiektu 

 

Przedmiotowy obiekt ma powierzchnię 147 961 m2. Rekultywacja odbywała się w 

dwóch etapach. Początkowo przeprowadzono rekultywację obszaru 98 561 m2 a następnie 

sfinalizowano proces na pozostałej części 49 400 m2. Według przepisów grunty 

dzierżawione w celach wydobywczych muszą być zwrócone najpóźniej 5 lat od 

zakończenia robót górniczych. Aby móc w terminie wywiązać się z obowiązku zwrócenia 

gruntów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Kopalnia po zakończeniu wydobycia 

nawoziła masy ziemne na te powierzchnie, ponieważ zwałowanie to również część robót 

górniczych. 

Przeprowadzenie technicznej części rekultywacji obejmowało: 

• dowożenie mas ziemnych na zbocza wyrobiska i ich ukształtowanie 

• roboty geodezyjne 

• praca ciężkich spycharek, zagęszczanie powierzchni w celu zapobiegania osuwiskom 

• dowóz luźnej gleby, wyrównywanie powierzchni 

• prace niwelacyjno – porządkowe 

• likwidacja kolein transportowych, utwardzanie dróg komunikacyjnych 

• zabezpieczenie zboczy przed erozją wodną; 

• Działania te pozwoliły na zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym ze 

zrekultywowanego obszaru. 

• Fazę biologiczną stanowiło głównie użyźnianie gruntu, a w tym: 

• kultywatorowanie 

• bronowanie 

• nawożenie 

• wysiew traw i roślin motylkowych; 

Wskazane czynności miały na celu uzyskanie lepszej jakości substratów w podłożu i 

przywrócenie wyrobisku przedeksploatacyjnego charakteru. (Projekt,2008) Nawożenie 

masami ziemnymi, które występowały na tym terenie przed eksploatacją spowodowało, że 

zalesienie okazało się łatwiejsze niż się spodziewano. 

Tak zrekultywowany teren jest bardzo pozytywnie przyjęty przez mieszkańców. Stanowi 

zadowalający obiekt dla grzybiarzy, dla amatorów sportów offroadowych, jest 
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odpowiednim miejscem na spacery i inne czynności rekreacyjne, ale też wpływa 

pozytywnie na ekosystem. Na mapie (rysunek 2.) przedstawiono docelowy przebieg skarp 

w wyrobisku. 

 

 

Rysunek 2. Mapa sytuacyjno –wysokościowa z wydzielonym obszarem rekultywacji oraz z 

zaznaczonym oczkiem wodnym (Projekt, 2008) 

Istotnym elementem jest oczko wodne. Zbiornik ma powierzchnię 30 arów, a jego głębokość 

nie może przekraczać jednego metra, ponieważ stworzony został jako rodzaj wodopoju dla 

zwierzyny, głównie dzików, które wkroczyły na tereny poeksploatacyjne. 

 

2.2. Przyjęte metody badawcze 

Aby sprawdzić, jaki wpływ na przebieg procesu rekultywacji miały naturalne 

uwarunkowania na terenie wyrobiska zaklasyfikowano utwory w podłożu metodą 

Krzaklewskiego (tabela 3.). 
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Tabela 3. 

Uproszczony podział nieużytków poprzemysłowych opracowany na podstawie czasu  ich 

zarastania  i stopnia pokrycia przez roślinność naczyniową wkraczającą na drodze sukcesji 

(wg Krzaklewskiego) 

 

Czas zarastania 

występowania 

początkowego 

stadium sukcesji 

Branżowe 

pochodzenie 

nieużytków 

poprzemysłowych 

Nazwa nieużytków 

poprzemysłowych 

Orientacyjny 

stopień trudności 

rekultywacji 

biologicznej 

Główne czynniki 

hamujące 

wystąpienie roślin 

1 2 3 4 5 

 Zakłady hutnicze Zwałowisko 

odpadów hut cynku i 

ołowiu 

Specjalnie trudna Nadmierna 

zawartość Zn i Pb 

Nieużytki 

poprzemysłowe 

zarastające bardzo 

wolno lub 

praktycznie nie 

zarastające – 

początkowe stadium 

sukcesji roślin 

naczyniowych 

występuje 

najczęściej nie 

wcześniej niż po 10 

latach od 

zakończenia robót 

Zakłady 

wzbogacania i 

przeróbki rud cynku i 

ołowiu oraz miedzi 

Zwałowiska z 

zakładów cynkowo – 

ołowiowych 

(profilaktycznie 

popłuczkowe) 

zbiorniki odpadów 

po flotacji rud miedzi 

Bardzo trudna lub 

trudna 

Nadmierna 

zawartość Zn i Pb. 

Nadmierna 

zawartość Pb i Cu 

( zbiorniki po flotacji 

Cu), erozja eoliczna 

Zakłady przemysłu 

chemicznego 

Niektóre zwałowiska 

lub zbiorniki 

odpadowe zakładów 

przemysłu 

chemicznego 

Specjalnie trudna lub 

bardzo trudna 

Nadmierna 

zawartość 

pierwiastków 

oddziaływujących 

fitotoksycznie np. 

Pb, Cr, As 

Górnictwo soli Tereny pogórnicze i 

tereny pogórnicze 

zwałowiska 

towarzyszące 

eksploatacji soli 

Bardzo trudna lub 

specjalnie trudna 

Nadmierne zasolenie 

Górnictwo siarki Tereny pogórnicze 

po otworowej 

eksploatacji siarki 

Bardzo trudna lub 

specjalnie trudna 

Nadmierne 

zasiarczenie 

Górnictwo 

odkrywkowe węgla 

brunatnego 

Niektóre wyrobiska i 

zwałowiska lub ich 

części w górnictwie 

odkrywkowym 

węgla brunatnego 

Trudna lub bardzo 

trudna 

Nadmierne 

zakwaszenie – niskie 

pH 

Źródło: Gołda T., 1993 

 

Krzaklewski twierdzi, że poziom skomplikowania procesu zależy od tego jak szybko 

następuje naturalne czyli samoczynne porośnięcie terenu roślinnością.  Zatem od tempa 

zarastania można uzależnić poziom skomplikowania ostatniej fazy rekultywacji 
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3. Wyniki badań 

 

Z obserwacji wynika, że od momentu zakończenia rekultywacji byłe wyrobisko 

eksploatacyjne w znacznym stopniu pokryło się roślinnością. Szatę roślinną stanowi 

zarówno roślinność zielna, w postaci traw i łubinów, jak i drzewiasta, reprezentowana przez 

sosny, brzozy oraz samosiejki drzew rosnących w okolicy. Taki stan rzeczy pozwala na 

zakwalifikowanie rekultywacji jako łatwej, gdyż roślinność wkroczyła na obiekt w czasie 

dwóch lat, czyli stosunkowo szybko. 

Wyniki obserwacji wskazują, że na badanym terenie nie występują czynniki mogące 

hamować przebieg procesu lub występują one sporadycznie, na niewielkim obszarze. 

Kopalnia eksploatuje piasek czwartorzędowy a utwory takie charakteryzują się tym, że 

samoczynnie porastają roślinnością, nawet jeszcze w trakcie wydobycia. Jednak posługując 

się klasyfikacją opracowaną przez Żuławskiego otrzymujemy rozbieżne wyniki (Gołda, 

1993). Żuławski klasyfikację uzależnił od składu granulometrycznego, który to ma wpływ 

na aktywność biologiczną (glebotwórczą). Generalnie utwory można podzielić na dwie 

grupy – o sprzyjających właściwościach glebotwórczych i złych właściwościach 

glebotwórczych. Zakwalifikowanie przedmiotowych utworów do drugiej grupy jest 

stosunkowo proste. Są to utwory, które absorbują i przechowują niewielką ilość wody, 

pochodzącej z opadów, dodatkowo w małym tylko stopniu zawierają składniki odżywcze i 

mineralne oraz posiadają złe właściwości chemiczne . Natomiast dla gruntów z pierwszej 

grupy wyróżnia się cztery kategorie bonitacyjne. 

• Kategoria I – utwory o bardzo wysokiej czynności glebotwórczej 

• Kategoria II – utwory czynne glebotwórczo i łatwe do biologicznego zagospodarowania 

• Kategoria III – utwory dość czynne glebotwórczo, ale do dość trudnego 

zagospodarowania biologicznego 

• Kategoria IV – utwory o bardzo niskiej czynności glebotwórczej 

Aby prawidłowo przypisać grunt do danej kategorii należy posłużyć się narzędziem, 

które obrazuje rodzaje aktywności na podstawie uziarnienia. Jest to tzw. trójkąt Fereta. 
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Rysunek  4.  Trójkąt Fereta – Klasyfikacja gruntów według zawartości frakcji (www.grunt-test.pl) 

Z przedstawionej klasyfikacji (rysunek 4.) wynika, że utwory gruntowe w wyrobisku 

poeksploatacyjnym zaliczyć można do III lub IV kategorii bonitacyjnej. Zdolności 

glebotwórcze tych utworów zależą przede wszystkim od ich stanu fizycznego. Najlepszym 

sposobem ich zagospodarowania będzie zagospodarowanie leśne. W przyszłości mogą 

wytwarzać się średniej jakości siedliska leśne. 

 

4. Dyskusja 

 

Efektem rekultywacji było osiągnięcie takiego stanu, jaki zaplanowano w Projekcie 

Rekultywacji. Jednak nie od razu Przedsiębiorca otrzymał pozytywne opinie od organów, 

wydających decyzje o uznaniu rekultywacji za zakończoną. Największym problemem, jaki 

stanął na drodze kopalni do pomyślnego zakończenia procesu były ulewne deszcze i 

związane z tym zjawiska erozji. Zjawisko to miało miejsce  już pod koniec pierwszej fazy 

rekultywacji i dokonało zniszczeń na powierzchni obiektu. Duże opady atmosferyczne 

http://www.grunt-test.pl/
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spowodowały wymycie warstwy humusu. Zbyt mała jego ilość spowodowała słaby wzrost 

roślin. W efekcie warunki atmosferyczne spowodowały, że mimo ścisłej realizacji projektu, 

fazy biologicznej nie udało się zrealizować w terminie. Ulewy spowodowały nawet 

zniekształcenie kątów nachylenia skarp, które nie miały przekraczać 30 stopni . Bardzo 

niska skuteczność wysiewu, do której przyczyniła się cienka warstwa gleby dobrej jakości 

oraz częściowa dewastacja terenu pod wysiew przez dziką zwierzynę, wymusiła na 

Przedsiębiorcy ponowne wykonywanie czynności rekultywacyjnych. Zaistniała potrzeba 

nawiezienia humusu od nowa, rozprowadzenia go, wyrównania powierzchni, formowania 

odpowiedniego nachylenia zboczy oraz wysiewu. Kolejnym problemem, z jakim zetknął 

się Przedsiębiorca było zniknięcie ogrodzenia przy najbardziej stromej skarpie, które miało 

zapewnić bezpieczeństwo ludziom, spacerującym po lesie oraz zwierzętom. Według 

harmonogramu prac rekultywacyjnych bariera zabezpieczająca umiejscowiona wzdłuż 

górnej krawędzi skarpy, porośniętej samosiewami miała być wykonana ze stali 

profilowanej. Ogrodzenie miało mieć wysokość 1,2 metra i być zakotwiczone w górotworze 

(margiel) na głębokość 2,5 metra. Bariera musiała być tak umiejscowiona, aby nie 

ograniczać szerokości drogi przejazdowej. Dodatkowo musiała być zabezpieczona przed 

korozją i kolorystycznie wkomponowana w otoczenie. Kopalnia zdecydowała się zmienić 

materiał i zrezygnować ze stali profilowanej na rzecz drewnianego ogrodzenia, które 

zdaniem Przedsiębiorcy miało lepiej wkomponować się w otoczenie. Jednak drewniane 

ogrodzenie uzyskało negatywną ocenę od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Przedsiębiorca zatem musiał zdemontować bariery i wykonać je ponownie, ale tym razem 

zgodnie z dokumentacją. W wyniku tego powstało nowe, stalowe ogrodzenie, 

zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane na zielono, aby było mało widoczne na tle 

lasu. Druga wersja została zaakceptowana przez właściciela terenu, jednak nie służyła zbyt 

długo, ponieważ została zniszczona i rozkradziona. Miało to miejsce już po pozytywnym 

zaopiniowaniu efektów procesu przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. 

 

5. Podsumowanie 

 

Teren poeksploatacyjny wyrobiska poddano rekultywacji zgodnej z Projektem 

Rekultywacji i zwrócono Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych po wygaśnięciu 

umowy dzierżawy dla potrzeb wydobycia.  Zanim Przedsiębiorca otrzymał od władz 
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samorządowych ostateczną pozytywną decyzję o uznaniu rekultywacji za zakończoną, 

musiał naprawić zidentyfikowane błędy. 

W przypadku tego wyrobiska zdecydowano się na generalnie leśny kierunek 

rekultywacji. Biorąc pod uwagę uwarunkowania dla wyboru kierunku rekultywacji 

(Naworyta W., 2013) taki kierunek jest jak najbardziej uzasadniony. Przede wszystkim 

obiekt przed wydobyciem był terenem zalesionym, zatem stałe cechy obiektu oraz warunki 

otoczenia, pozwalają na przywrócenie mu leśnego charakteru bez generowania 

niepotrzebnych kosztów. Również biorąc pod uwagę przyzwyczajenia oraz oczekiwania 

mieszkańców kierunek leśny ma tu duże zastosowanie. Istotnym elementem jest też 

wysokość kosztów  utrzymania obiektu po rekultywacji. Gdyby to był na przykład wodno 

– leśny kierunek, istniałaby konieczność ponoszenia kosztów utrzymania zbiornika 

wodnego przez przyszłego użytkownika. Z drugiej strony mogłoby to powodować 

zwiększenie ruchu turystycznego i poprawienie sytuacji ekonomicznej gminy. Jednak 

praktyka pokazuje, że ze względu na koszty utrzymania obiektu często dochodzi do jego 

zaniedbania. W efekcie tego zbiornik wodny zamiast zachęcać i powodować rozwijanie się 

rekreacji i turystyki w wyniku dewastacji – odstrasza i zniechęca do korzystania z tej formy 

relaksu, odpoczynku. 

Rekultywacja w kierunku leśnym powoduje, iż obiekt jest samowystarczalny i nie jest 

obciążeniem dla lokalnego samorządu, otoczenia i ludzi. Również uwarunkowania 

społeczne w tym przypadku zdecydowały o takim sposobie wykorzystania terenu 

poeksploatacyjnego. Znane są przykłady zagranicznych adaptacji wyrobisk na obiekty 

rekreacyjne, widowiskowe. W tym przypadku taki wybór nie cieszyłby się powodzeniem 

ze względu na mały potencjał demograficzny okolicy. 

Reasumując, przedsiębiorca ostatecznie wywiązał się z założeń Projektu rekultywacji. 

Zredukowano wszystkie niedociągnięcia, jakie powodowały negatywne zaopiniowanie 

efektów rekultywacji. Na podstawie klasyfikacji Krzaklewskiego teren zakwalifikowano 

jako łatwy do rekultywacji. Mimo samoczynnego porastania roślinnością jeszcze podczas 

wydobycia wyrównano powierzchnię terenu, zredukowano kąty nachylenia skarp tak,           

aby nie przekraczały 30 oraz przeprowadzono wysiew roślinności trawiastej jak i 

nasadzenia zgodnie z harmonogramem w Projekcie rekultywacji. Większość problemów, 

jakie napotkano na drodze do rekultywacji nie wynikały z zaniedbań Przedsiębiorcy.            

Przyczyną były naturalne uwarunkowania środowiska oraz inne czynniki, na które 

przedsiębiorca nie miał wpływu. Na przywołanym przykładzie widać, że pomimo 

posiadania dokładnego planu i szczegółowej dokumentacji, według której powinno się 
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przeprowadzać proces, ze względu na czynniki zewnętrzne niezależne od przedsiębiorcy 

realizacja założeń projektowych nie zawsze jest realna w projektowanym terminie. 
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PARTYCYPACJA OBYWATELSKA JAKO ELEMENT PROCESU 

KSZTAŁTOWANIA ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA 

W SPOŁECZNOŚCIACH NA POZIOMIE LOKALNYM 
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Streszczenie: Problem partycypacji obywatelskiej został rozpatrzony w odniesieniu do 

zarządzania bezpieczeństwem społeczności lokalnych, a konkretnie – kształtowania odporności 

na zagrożenia w tychże społecznościach. Odpowiednia komunikacja i dialog społeczny są 

fundamentem w byciu tzw. „odporną społecznością”. W związku z powyższym należy 

w gminie zwrócić szczególną uwagę na pozyskiwanie oraz dzielenie się informacją, 

pomysłami; wspólne poszukiwanie praktycznego konsensusu i podejmowanie decyzji 

akceptowanych przez społeczność. Obecnie warto zastanawiać się co zrobić, aby społeczności 

lokalne chciały i potrafiły w sposób czynny decydować o sprawach publicznych, natomiast 

władze chciały i potrafiły włączać jednostki w sprawy gminy. W niniejszym artykule autorka 

udziela odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę odgrywa partycypacja obywatelska w kształtowaniu 

odporności na zagrożenia w społecznościach na poziomie lokalnym? 

Słowa kluczowe: odporność na zagrożenia, partycypacja obywatelska, zaangażowanie 

obywatelskie, społeczności lokalne 

CIVIL PARTICIPATION AS AN ELEMENT OF THE RISK 

RESILIENCE PROCESS IN COMMUNITIES AT THE LOCAL LEVEL 

Abstract: The problem of civic participation has been considered in relation to the safety 

management of local communities, and more specifically - the development of resilience to 

threats in these communities. Proper communication and social dialogue are the foundation of 



Partycypacja obywatelska… 

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 122 

being the so-called "Resilient community". Therefore, in the commune particular attention 

should be paid to acquiring and sharing information and ideas; joint search for a practical 

consensus and making decisions accepted by the community. At present, it is worth considering 

what to do to make local communities willing and able to actively decide on public matters, 

while the authorities would like and be able to involve individuals in the commune's affairs. In 

this article, the author answers the question: What is the role of civic participation in shaping 

resilience to threats in communities at the local level? 

Keywords: resilience to threats, civic participation, civic involvement, local communities 

1. Wprowadzenie 

Otoczenie, w jakim obecnie przyszło nam – społecznościom lokalnym – egzystować 

charakteryzuje się przede wszystkim zmiennością, burzliwością, niejednorodnością. Taki stan 

rzeczy potęguje występowanie różnego rodzaju zagrożeń, z którymi musimy mierzyć się na co 

dzień.  W związku z powyższym, odnosząc się jednocześnie do tematu niniejszego artykułu, 

zasadnym jest zwrócenie uwagi na angażowanie obywateli w sprawy polityczne, ekonomiczne 

oraz społeczne, które mają w efekcie bezpośredni wpływ na funkcjonowanie jednostek na 

danym obszarze. Partycypacja obywatelska polega przede wszystkim na współudziale 

i współodpowiedzialności społeczności lokalnych oraz władz lokalnych, a także budowaniu 

odpowiedniej komunikacji między wskazanymi podmiotami. 

Problem partycypacji obywatelskiej został rozpatrzony w odniesieniu do zarządzania 

bezpieczeństwem społeczności lokalnych, a konkretnie – kształtowania odporności na 

zagrożenia w tychże społecznościach. Odpowiednia komunikacja i dialog społeczny są 

fundamentem w byciu tzw. „odporną społecznością”. W związku z powyższym należy 

w gminie zwrócić szczególną uwagę na pozyskiwanie oraz dzielenie się informacją, pomysłami 

i podejmowanie decyzji akceptowanych przez społeczność. Obecnie warto zastanawiać się co 

zrobić, aby społeczności lokalne chciały i potrafiły w sposób czynny decydować o sprawach 

publicznych, natomiast władze chciały i potrafiły włączać jednostki w sprawy gminy. Celem 

niniejszego artykułu jest określenie znaczenia partycypacji obywatelskiej w kształtowaniu 

odporności na zagrożenia w społecznościach na poziomie lokalnym. Autorka udziela w nim 

odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę odgrywa partycypacja obywatelska w kształtowaniu 

odporności na zagrożenia w społecznościach na poziomie lokalnym? 
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Realizacja przedstawionego wyżej celu będzie wymagała posługiwania się wieloma 

terminami, które mają zasadnicze znaczenie dla zrozumienia wszystkich poruszanych 

w artykule wątków. 

Odporność na zagrożenia to przede wszystkim tzw. niepodatność na niekorzystne działanie 

określonych czynników zewnętrznych. To umiejętność diagnozowania, przygotowywania się 

na zagrożenia, a także chęć i tworzenie warunków do przetrwania (Wasiuta et al., 2018). 

Zagrożenie to zdarzenie spowodowane przyczynami losowymi (naturalnymi)                            

lub nielosowymi (celowymi), które wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie danego 

systemu lub powoduje niekorzystne (niebezpieczne) zmiany w jego otoczeniu wewnętrznym 

lub zewnętrznym (Ficoń, 2007). 

Społeczność lokalna to typ struktury społeczno-przestrzennej ukonstytuowanej 

geograficznie, skupiającej ludzi zamieszkujących określone miejsce, tworzącej systemy 

powiązań w celu rozwiązywania zaistniałych problemów lokalnych oraz zapewniającej 

psychiczną identyfikację ludności z miejscem jej egzystencji (Starosta, 1995).  

2. Partycypacja obywatelska – dylematy teoretyczne 

Możliwość udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji wiąże się z demokratycznym 

ustrojem państwa, a tym samym wprowadzeniem decentralizacji w aparacie władzy. 

Pojawienie się samorządu terytorialnego w 1999 roku powinno zapewniać społeczeństwu 

nieustanny rozwój, dostarczać wiele swobody oraz możliwości współdecydowania na 

zamieszkiwanym obszarze. Zatem w teorii wydawać by się mogło, że udział jednostek 

w procesie decyzyjnym dotyczącym spraw publicznych jest już w Polsce elementem 

powszechnym, zrozumiałym i sprawnie przeprowadzanym. Demokracja lokalna wyróżniana 

jest ze względu na ograniczony zasięg terytorialny, a wiąże się z ideą samorządu traktowanego 

jako ograniczenie władzy państwa i przejmowania procesu zaspokajania potrzeb zbiorowych 

przez wspólnoty lokalne (Antoszewski, Herbut, 1995). Partycypacja obywatelska to przede 

wszystkich włączanie, angażowanie obywateli w sprawy społeczno-polityczno-ekonomiczne 

dotyczące ich funkcjonowania na danym obszarze, jak również monitorowanie, kontrolowanie 

procesów oraz wprowadzanie niezbędnych zmian. Partycypacja obywatelska jest 

podstawowym prawem obywateli i przewodnią zasadą administracji gminnej (Reglament de 

participació ciutadana de Figaró-Montmany, 24.07.2022). W związku z powyższym 
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współczesne społeczności lokalne powinny być uczone tzw. kultury współuczestnictwa, 

a współczesne władze lokalne powinny stwarzać warunki do utrzymywania i rozwijania tego 

typu kultury. Na czym polega kultura współuczestnictwa? Jej fundamentem jest przede 

wszystkim przekonanie, że gmina to my – obywatele, gmina to zatem wspólny interes nas – 

społeczności lokalnej wraz z władzami, które w demokratycznych wyborach zostały wybrane 

przez mieszkańców danego terytorium.  Kultura współuczestnictwa cechuje się otwartością 

władz lokalnych na obywatela i traktowaniem go jako podmiotu, eksperta, klienta oraz 

zaangażowaniem obywateli w proces współzarządzania gminą. Podstawowymi wartościami 

w tego typu kulturze powinny być: konsensus, równość, interes nas wszystkich oraz 

deliberacja. Ostatnia z wymienionych wartości powinna być, w kontekście poruszanego tematu, 

szczególnie pielęgnowana, ponieważ umożliwia partnerom interakcji wymianę poglądów. 

Zatem partycypacja obywatelska (deliberacja) polega na zaangażowaniu obywateli, władz 

lokalnych, partnerów zewnętrznych (m.in. przedsiębiorców lokalnych), organizacji non-profit 

w tworzenie polityki lokalnej przed podjęciem ostatecznych decyzji, które wejdą w życie i do 

których wskazane podmioty będą musiały się dostosować (Public Participation in Europe. An 

international perspective, 2009). W tabeli 1 przedstawiono kilka wybranych definicji 

partycypacji obywatelskiej na podstawie analizy literatury przedmiotu. 

Tabela 1.  

Wybrane definicje partycypacji obywatelskiej 
Definicja Źródło 

Partycypacja złożona strategia działania, dzięki której 

wykluczeni będą mogli decydować o sposobach podziału 

informacji, o celach politycznych czy jakichkolwiek innych.  

S. Arnstein, Drabina partycypacji, 

Partycypacja przewodnik krytyki politycznej. 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 

2011. 

Partycypacja, jako wyróżniony aspekt ustroju politycznego i 

zarazem problem, pojawia się wraz z nowoczesną 

demokracją, a nabiera znaczenia na tle współczesnego 

kryzysu uczestnictwa w polityce i deficytu demokracji w 

procesach decyzyjnych sfery publicznej. 

J. Bartkowski, Tradycje partycypacji w  Polsce. 

[w:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O 

uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty 

lokalnej. Instytut Spraw Publicznych, 

Warszawa 2011. 

Partycypacja to relacja pomiędzy sprawcą, będącym 

elementem jakiejś organizacji, a tą organizacją, wskazującą 

na wykonanie w  niej określonej funkcji.  

T. Pszczołowski, Mała encyklopedia 

prakseologii i teorii organizacji. Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 

Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978. 

Partycypacja obywatelska i upodmiotowienie odnoszą się do 

stanu, w którym każdy obywatel ma środki do aktywnego 

World Bank, Social Development Department, 

Civil Society and Peacebuilding: Potential, 
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angażowania się w sferę publiczną, w tym procesy 

polityczne. 

Limitations and Critical Factors, 2006. 

Hereafter: WB, Civil Society and 

Peacebuilding, 2006. United States Institute of 

Peace. https://www.usip.org/guiding-

principles-stabilization-and-reconstruction-

the-web-version/stable-governance/civic-

particip (dostęp: 11.07.2022) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanej literatury przedmiotu. 

Warto zaznaczyć, że nie przyjęto w teorii i praktyce uniwersalnego scenariusza tworzenia 

wyżej wskazanej kultury współuczestnictwa. Każda gmina jest inna, dlatego na każdym 

obszarze władze lokalne będą wybierały inne środki działania, a poszczególni członkowie 

społeczności lokalnej będą pełnili różne role.   

Partycypacja obywatelska powinna być rozumiana i traktowana jako narzędzie                            

do niwelowania tzw. deficytu demokracji lokalnej, o której odrodzenie, jako społeczności 

lokalne, powinniśmy dziś walczyć. Partycypacja zapewnia nam – obywatelom 

upodmiotowienie w procesach zarządzania publicznego, umożliwia nam  sprawowanie władzy 

obywatelskiej, a więc włącza nas w lokalne współzarządzanie. Warto również zaznaczyć,             

że partycypacja obywatelska jest domeną władz otwartych, gotowych do tworzenia organizacji 

„uczącej się”, nastawionej na wiedzę, a więc nastawionych na współpracę z obywatelami.  

2.1. Drabina partycypacji  

W związku z formami partycypacji wyróżnia się trzy elementarne poziomy partycypacji tj. 

informowanie, konsultowanie oraz współdecydowanie (rysunek 1). 

 

 

 

 

Rysunek 1. Współczesne formy partycypacji obywatelskiej. Adapted from: O. Chrzanowski, E. Rościszewska, 

Konsultacje okiełznane, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Warszawa 2015, s. 7. 

 

Informowanie jest bezpośrednio związane z partycypacją bierną i polega na jednostronnym 

przekazywaniu wiadomości od władzy lokalnej do obywateli. Jego istotą jest dostarczanie 

obywatelom wiedzy na temat planowanych i realizowanych działań w celu ułatwienia 
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zrozumienia szans, zagrożeń, problemów czy alternatywnych rozwiązań (International 

Association for Public Participation, 10.07.2022). Przykładowymi metodami partycypacji jest 

dystrybucja ulotek informacyjnych, prowadzenie stron internetowych czy też tzw. „drzwi 

otwarte” (np. wójt gminy wyznacza jeden dzień w tygodniu, kiedy przyjmuje obywateli). 

Kolejnym poziomem w drabinie partycypacji jest konsultowanie. Odpowiada ono czynnej 

formie partycypacji i polega na współpracy z obywatelami w kwestii składania propozycji oraz 

podejmowania decyzji bezpośrednio dotyczących ich samych (International Association for 

Public Participation, 10.07.2022). Władza wysłuchuje obywateli, uwzględnia ich aspiracje oraz 

potrzeby. Przykładowymi metodami i technikami partycypacji są grupy fokusowe, dyskusje, 

badania ankietowe, spotkania publiczne, spotkania z liderami społeczności lokalnych, 

publiczne wysłuchania. 

Na szczycie drabiny partycypacji znajduje się etap współdecydowania i jest on uznawany 

za najbardziej rozwiniętą formę udziału społeczeństwa w decydowaniu o swoich sprawach. 

Powinno odbywać się w myśl zasady „ludzie wiedzą lepiej, czego im potrzeba”. Na tym etapie 

odbywa się swojego rodzaju delegowanie uprawnień przez władzę na obywateli, co skutkuje 

zapewnieniem pełnego poziomu wdrożenia sugestii społecznych w działania sfery publicznej 

(International Association for Public Participation, 10.07.2022). Przykładowymi metodami 

i technikami partycypacji są głosowania, sądy obywatelskie, doradztwo obywatelskie, grupy 

zadaniowe. 

 

Tabela 2.  

Korzyści płynące ze współzarządzania obywatelskiego 

NATĘŻENIE PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ 

 Informowanie Konsultacje Debata Decydowanie 

OBOWIĄZKI 

Rola 

obywateli 

Bierna: poza 

możliwością 

uczestniczenia 

w wyborach 

ograniczona 

do odbioru 

informacji. 

Mogą dostarczać 

informacji i opinii, 

jeśli 

zostaną o to 

poproszeni. 

 

Mogą brać udział 

w dyskusji jako jedna 

ze stron, a nawet 

przekonywać innych 

uczestników do 

preferowanych 

rozwiązań. 

Mogą inicjować 

procesy 

partycypacyjne, a 

nawet 

podejmować decyzje. 

Rola 

polityków 

Podejmowanie 

decyzji 

i informowanie o 

nich 

obywateli. 

Zarządzanie 

zasobami 

i opieka nad wspólną 

własnością, której 

bezpieczeństwo 

powinni 

gwarantować. 

Tworzenie 

odpowiedniego 

kontekstu: budowanie 

świadomości, bycie 

liderem, inicjowanie 

procesów, 

wprowadzanie 

regulacji, 

proponowanie 

tematów itd. 

Ponoszenie 

Zakładając, że 

politycy 

delegują zadania 

inicjowania procesu, 

podejmowania 

decyzji 

itd., mogą czasami 

nie 

odgrywać żadnej roli 

w procesie. 
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odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje 

Rola 

urzędników 

Ocena i skuteczna 

realizacja 

pomysłów 

polityków. 

Informowanie 

podejmujących 

decyzje 

polityków o 

najlepszych 

dostępnych 

możliwościach 

zgodnie 

z obiektywną wiedzą. 

Zapewnianie 

konkretnych, 

technicznych 

elementów 

o określonych celach. 

Ich głos i argumenty 

są 

równie ważne jak 

opinie 

pozostałych stron, 

lecz ich praca polega 

na służbie politykom 

i obywatelom. 

LEGITYMIZACJA 

 Politycy uzyskują 

legitymizację w 

drodze 

wyborów. 

Politycy posiadają 

legitymację do 

sprawowania władzy, 

jednak często 

delegują 

swoje zadania 

urzędnikom. 

Z zasady każdy ma 

prawo do uczestnictwa 

w życiu publicznym. 

Politycy mogą 

ograniczać zasięg 

debaty zależnie od 

własnych preferencji. 

Każdy musi mieć 

możliwość 

uczestnictwa 

w sferze publicznej. 

Każdy musi mieć 

zagwarantowaną 

możliwość do 

reprezentowania 

własnych interesów. 

WARTOŚĆ PRZYPISYWANA PARTYCYPACJI 

 Procesy 

partycypacyjne 

nie mają sensu, 

a decyzje i tak 

muszą 

być legitymizowane 

przez władze. 

W niektórych 

dziedzinach 

potrzebna 

jest wiedza na temat 

obywateli. Procesy 

partycypacyjne 

organizowane są 

wówczas, gdy 

politycy 

lub urzędnicy tego 

potrzebują 

Zdanie obywateli musi 

być brane pod uwagę 

w debacie o sprawach 

publicznych, kiedy 

tylko 

jest taka możliwość. To 

sprawiedliwa praktyka, 

która podnosi jakość 

podejmowanych 

decyzji. 

Zarządzanie sferą 

publiczną musi 

odbywać 

się wspólnie. Tworzy 

się 

w ten sposób 

poczucie 

wspólnoty i podnosi 

się 

jakość 

podejmowanych 

decyzji i tworzonych 

polityk 

Note: O. Chrzanowski, Partycypacja publiczna krok po kroku, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

(FISE), Warszawa 2014, s. 11. 

Procesy partycypacyjne realizowane w różnych wspólnotach społecznych mogą mieć inne 

natężenie aktywności społecznej (tabela 3). Zaprezentowana wyżej skala jest transparentna 

i oddziela działania apartycypacyjne (tj. informowanie) od pro partycypacyjnych (tj. 

decydowanie).  
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3. Odporność na zagrożenia 

3.1. Pojęcie  

Odporność na zagrożenia powinna być postrzegana jako umiejętność przewidywania, 

diagnozowania i przeciwdziałania wszystkim elementom, zjawiskom i zdarzeniom, które 

znacząco obniżają normalne funkcjonowanie społeczeństwa. Zmiany w otoczeniu, z jakimi 

musimy się mierzyć, są nieuniknione, niekiedy po prostu ciężko nam przewidzieć to, co może 

się wydarzyć, jesteśmy zaskoczeni rozwojem zdarzeń, często nie mamy na nie wpływu.              

Nie jest to obecnie trudne do zrozumienia w sytuacji licznych kryzysów, z jakimi musimy się 

mierzyć.  

Dokonując analizy przedmiotu z zakresu teorii odporności na zagrożenia można odnaleźć 

liczne definicje tego terminu. Autorka artykułu postanowiła przytoczyć kilka z nich, które jej 

zdaniem w szczególny sposób wyjaśniają istotę omawianego pojęcia. 

Tabela 3.  Pojęcie odporności 

Treść definicji Źródło 

Odporność to zdolność systemu społecznego (np. organizacji, 

miasta lub społeczeństwa) do proaktywnego przystosowania się 

do zaburzeń postrzeganych w tymże systemie i umiejętnego 

wychodzenia z nich. 

L. K. Comfort, A. Boin, Ch. C. Demchak (red.), 

Designing Resilience: Preparing for Extreme 

Events, University of Pittsburgh, Pittsburgh 2021, s. 

9. 

Odporność to zdolność do przygotowania, przeciwstawienia się 

i adaptacji do zmieniających się warunków oraz szybkiego 

powrotu do stanu normalnego.  

B. M. Ayyub, Systems resilience for multihazard 

environments: definition, metrics, and valuation for 

decision making, „Risk Analysis”, no. 34/2014, s. 

343. 

Odporność to zdolność społeczności lokalnej, potencjalnie 

narażonej na zagrożenia, do adaptacji poprzez przeciwstawianie 

się lub wprowadzanie zmian, w celu osiągnięcia i utrzymania 

akceptowalnego poziomu funkcjonowania. 

K. Dow, Exploring Differences in Our Common 

Future(s) – The Meaning of Vulnerability to Global 

Environmental Change. „Geoforum”, no. 23/1992, s. 

325. 

Note: opracowanie własne z wykorzystaniem wskazanej literatury przedmiotu. 

 

Podsumowując treści zawarte w tabeli 3 należy zaznaczyć, że odporność na zagrożenia 

wiąże się przede wszystkim z działaniami celowymi, świadomymi, a także przekłada się na 
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możliwość przetrwania w niekorzystnych warunkach i utrzymuje fundament do dalszego 

rozwoju. 

       3.2. Charakterystyka obszarów odporności 

Mówiąc o kształtowaniu odporności na zagrożenia w społecznościach na poziomie 

lokalnym warto nadmienić, iż działania z tym związane mogą być realizowane w kilku 

aspektach, tj. (Manyena, 2006): 

• społecznym (poszczególne jednostki, grupy, systemy kulturowe, polityczne, gospodarcze); 

• ekonomicznym (użycie prywatnych środków finansowych w celu reagowania na 

zagrożenia); 

• środowiskowym (otoczenie naturalne); 

• fizycznym (technika, infrastruktura, wykorzystywane technologie); 

• instytucjonalnym (administracja publiczna). 

Parametry i zmienne, jakie mogą być analizowane w wymiarze społecznym dotyczą przede 

wszystkim ludności, zdrowia, patologii społecznych, edukacji, kapitału społecznego, kultury 

lokalnej czy też gotowości społeczności do reagowania na dane zagrożenia. 

Wymiar ekonomiczny uwzględnia dochody danej populacji, zatrudnienie, wyposażenie 

gospodarstw domowych, oszczędności gospodarstw domowych oraz ubezpieczenia na 

wypadek wystąpienia zagrożenia.  

W wymiarze środowiskowym warto skupić się na badaniu intensywności i nasilenia 

zagrożeń o charakterze naturalnym, częstotliwości występowania zagrożeń naturalnych, 

ekosystemach, lokalnej polityce ochrony środowiska. 

Parametry analizowane w wymiarze fizycznym odnoszą się do dostępu oraz alternatywnych 

możliwości dostaw energii elektrycznej, dostępu oraz alternatywnych możliwości dostaw 

wody, usuwania odpadów stałych, dostępności dróg, rodzajów zabudowy mieszkaniowej oraz 

obiektów mieszkalnych sąsiadujących z obiektami stwarzającymi zagrożenie. 

Ostatni z wymienionych, wymiar instytucjonalny, uwzględnia tzw. dobre zarządzanie 

gminą przez władze lokalne, kreatywność władz lokalnych w rozwiązywaniu problemów oraz 

kontaktach z mieszkańcami, przywództwo, sprawny proces decyzyjny, upowszechnianie 

wiedzy, rozwój lokalny oraz współpracę instytucjonalną. 
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4. Wyniki badań własnych – dylematy praktyczne  

      4.1. Metodyka badań własnych 

Celem niniejszego artykułu jest określenie znaczenia partycypacji obywatelskiej 

w kształtowaniu odporności na zagrożenia w społecznościach na poziomie lokalnym. Autorka 

udziela w nim odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę odgrywa partycypacja obywatelska 

w kształtowaniu odporności na zagrożenia w społecznościach na poziomie lokalnym? 

Do rozwiązania przedstawionego w artykule problemu badawczego wykorzystano metodę 

sondażu diagnostycznego, realizowaną techniką ankiety, z wykorzystaniem narzędzia, jakim 

był kwestionariusz ankiety. W związku z prowadzonymi badaniami populację generalną 

stanowili mieszkańcy miejscowości Nowa Iwiczna położonej w gminie Lesznowola 

w województwie mazowieckim. 

W związku z zastosowaniem wzoru na liczebność próby badawczej autorka pracy obliczyła 

liczebność reprezentatywnej próby, która w przypadku prowadzonych badań wynosiła 351 

osób.  

W badaniu wzięło udział 52,7% kobiet oraz 47,3% mężczyzn. Większość ankietowanych 

(66,9% z nich) posiada wykształcenie wyższe, pozostała część legitymuje się wykształceniem 

średnim. Najliczniejszą grupą, wśród badanych, były osoby w wieku 31-40 lat (38,7% 

respondentów) oraz 25-30 lat (36% ankietowanych). Trzecią w kolejności, pod względem 

liczności, była grupa osób w wieku 41-50 lat (20,5%). Najmniej licznymi grupami były osoby 

w wieku: 18-24 lata (2%), 61-70 lat (1,7%) oraz 51-60 lat (1,1%). 

Kolejnym kryterium, które zostało wzięte pod uwagę w scharakteryzowaniu próby 

badawczej było miejsce pracy. Ponad połowa respondentów wskazała, że pracuje w sektorze 

publicznym, natomiast 37% w sektorze prywatnym. Ponad 6% jest już na emeryturze, a 2% 

studiuje, uczy się. Zadowalające jest, iż nikt nie wskazał, że jest bezrobotny. 

      4.2. Opis badań własnych 

Kształt partycypacji obywatelskiej oraz, co z nią nieodzownie związane, zaangażowania 

obywatelskiego zależy od kilku elementarnych czynników: 

• poziomu świadomości obywateli; 

• poziomu kompetencji obywatelskich; 

• chęci rozwoju (jednostkowego oraz grupowego); 

• poziomu kapitału społecznego danej zbiorowości; 
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• sposobu zarządzania gminą (a więc określoną społecznością) przez władze lokalne; 

• sposobów na zachęcanie obywateli do uczestniczenia w tzw. współzarządzaniu 

lokalnym. 

W związku z powyższym, w ramach prowadzonych badań naukowych, zapytano 

respondentów, od czego w największym stopniu zależy poziom zaangażowania obywateli 

w sprawy lokalne, gminne, publiczne, wspólne. Z wyników badań można wnioskować, że 

największy wpływ na aktywizowanie społeczności lokalnych mają wybrani przez nie 

przedstawiciele władz lokalnych. Według respondentów na zaangażowanie obywateli 

w sprawy gminne w największym stopniu wpływa sposób zarządzania gminą przez władze 

lokalne (81,77% badanych) oraz wykorzystywane mechanizmy motywujące obywateli do 

współzarządzania lokalnego (90,03% ankietowanych). Ponad 60% respondentów uważa 

również, że poziom aktywności lokalnej jest uzależniony od poziomu świadomości obywateli. 

Z uzyskanych wyników można także odczytać, że czynnikiem, który w najmniejszym stopniu 

podwyższa poziom zaangażowania obywatelskiego jest chęć jednostkowego bądź grupowego 

rozwoju (38,46% badanych). Dane zaprezentowano na rysunku 2. 

 

 

Rysunek 2. Czynniki warunkujące poziom zaangażowania obywatelskiego. Adapted from: opracowanie własne 

na podstawie przeprowadzonych badań naukowych. 

Poruszając tak ważny dla społeczności lokalnych temat, jakim jest współzarządzanie 

publiczne, warto wskazać szereg korzyści, które z takiego działania płyną (nie tylko dla 
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społeczności lokalnej, ale także innych podmiotów, z którymi wchodzi ona w interakcje). Są to 

m.in. (Długosz, Wygański, 2005): 

• uznanie społeczności lokalnych (lub poszczególnych jednostek) przez władzę lokalną 

za tzw. „lokalnych specjalistów”; 

• dostęp do informacji; 

• pobudzenie i wykorzystanie wiedzy, umiejętności, kreatywności, motywacji obywateli 

(co przekłada się na rozwój lokalny); 

• możliwość kontrolowania działań władzy lokalnej (weryfikowanie czy realizuje ona 

swoje postulaty wyborcze); 

• współdecydowanie o budżecie (czyli pieniądzach, które należą do obywateli i powinny 

być przeznaczone na zaspokojenie potrzeb społecznych oraz rozwój); 

• wzrost zaufania społecznego (podwyższanie poziomu kapitału społecznego); 

• sprawna i skuteczna komunikacja (pozioma i pionowa); 

• zrównoważony dostęp do dóbr publicznych. 

Respondenci największe korzyści ze współzarządzania publicznego, angażowania się 

w sprawy lokalne upatrują w możliwości współdecydowania o budżecie [(czyli pieniądzach, 

które należą do obywateli i powinny być przeznaczone na zaspokojenie potrzeb społecznych 

oraz rozwój), (90,88% badanych)] oraz kontrolowaniu działań władzy lokalnej w kontekście 

wypełniania obietnic wyborczych (80,63% ankietowanych). Szczegółowe wyniki zostały 

zaprezentowane na rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Korzyści ze współzarządzania publicznego. Adapted from: opracowanie własne na podstawie 

przeprowadzonych badań naukowych. 

Jednym z narzędzi współdecydowania w procesie partycypacji obywatelskiej jest budżet 
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lokalnych do kształtowania wydatków związanych z obszarami, które owej społeczności 

bezpośrednio dotyczą. Wskazane narzędzie wydaje się być obecnie jednym z najbardziej 

obiektywnych pośród pozostałych tj. portale internetowe, ankiety, wywiady, heppeningi, 

spotkania publiczne, referenda, inicjatywy lokalne etc., ponieważ buduje partnerstwo pomiędzy 

władzą a mieszkańcami; umożliwia przekazanie mieszkańcom uprawnień, ale również 

odpowiedzialności za działania i decyzje. Niestety dane uzyskane w wyniku prowadzonych 

badań nie są zadowalające, ponieważ ponad 88% badanych twierdzi, że nigdy nie uczestniczyło 

w przygotowaniu wniosku do budżetu partycypacyjnego. Z kolei 72% respondentów uznało, 

że nie zamierza w przyszłości uczestniczyć w przygotowaniu i składaniu wniosku do budżetu 

partycypacyjnego, ponad 17% ankietowanych twierdzi, że raczej będzie uczestniczyło w wyżej 

wymienionych działaniach, a niecałe 10% badanych nie ma zdania na ten temat (rysunek 4). 

Autorka artykułu uważa, że przedstawione wyżej dane powinny zmusić nas wszystkich do 

refleksji w omawianym temacie. Władze lokalne powinny poczuwać się do obowiązku 

znalezienia odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób zachęcić społeczność lokalną do 

współdecydowania i interakcji?”, z kolei społeczność lokalna powinna zastanowić się, jak wiele 

traci, nie angażując się w sprawy publiczne i nie uczestnicząc w podejmowaniu decyzji, które 

w przyszłości mogą w znaczący sposób determinować naszą egzystencję.  

 

 

Rysunek 4. Składanie wniosków do budżetu partycypacyjnego. Adapted from: opracowanie własne na podstawie 

przeprowadzonych badań naukowych. 
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Istotnym elementem wprowadzania zmian w kontekście partycypacji obywatelskiej, 

podnoszenia świadomości obywateli w omawianym zakresie, budowania zaangażowania 

obywatelskiego, a co za tym idzie – kształtowania odporności na zagrożenia w społecznościach 

lokalnych jest aktywizowanie obywatelskie i uświadamianie młodzieży. Młodzi ludzie powinni 

przyswoić w teorii, ale i zrozumieć, że lokalna demokracja, współuczestniczenie w lokalnym 

zarządzaniu, aktywność w wyborze władz lokalnych, kontrola działań wybranych władz 

lokalnych, wymiana informacji, pozyskiwanie wiedzy etc. jest podstawą w podwyższaniu 

poziomu naszej jednostkowej, ale i grupowej egzystencji na danym obszarze, a także w 

podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa. Respondenci uznali, że zaangażowanie obywatelskie 

młodzieży jest obecnie na niskim poziomie (82,04% badanych).  Szczegółowe wyniki badań 

zaprezentowano na rysunku 5. 

 

 

Rysunek 5. Poziom zaangażowania obywatelskiego młodzieży w opinii respondentów. Adapted from: 

opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań naukowych. 
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• w mniejszym stopniu podatne na czynniki destabilizujące dotychczasowe 

funkcjonowanie; 

• w większym stopniu potrafiły zaadaptować się do zaistniałej sytuacji i znaleźć sposoby 

na przetrwanie; 

• działały prorozwojowo. 

Wymienione elementy są fundamentem społeczno-instytucjonalnego aspektu kształtowania 

odporności na zagrożenia w społecznościach na poziomie lokalnym.  

 

 

5. Zakończenie 

Członkowie społeczności lokalnych często zapominają, bądź nie rozumieją faktu, że gmina 

to oni sami. I pomimo wyboru władzy w sposób demokratyczny, warto byłoby z tą władzą 

współpracować, informować ją, konsultować z nią szereg spraw, które mają bezpośrednie 

przełożenie na jakość i warunki życia na zamieszkiwanym terenie. W wielu krajach, 

szczególnie skandynawskich, widoczne jest sprawne i skuteczne rządzenie na poziomie 

lokalnym. Jego podstawą jest właśnie udział społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych. 

Należy zadać pytanie: dlaczego warto partycypować? Przede wszystkim współdecydując, 

rozwijamy lokalną demokrację (a więc dbamy o to, abyśmy mieli możliwość wyboru i aby nasz 

głos był brany pod uwagę). Ponadto partycypacja pomaga nam w pobudzaniu i integrowaniu 

środowisk lokalnych, a tym samym buduje kapitał społeczny. Każdy z wymienionych 

przykładów daje fundament do zwiększania poziomu odporności na zagrożenia 

w społecznościach lokalnych.  

Należy zaznaczyć, że partycypacja przynosi efekty wtedy, gdy jest odpowiednio 

zaplanowana, zorganizowana, a społeczność lokalna jest nie tylko adresatem, lecz także 

współtwórcą wypracowywanych rozwiązań. 

W odniesieniu do powyższego, należy zastanowić się, w jaki sposób można zwiększyć 

zaangażowanie obywatelskie. Przede wszystkim członkowie społeczności lokalnych muszą 

widzieć sens w lokalnej działalności, być traktowani podmiotowo,  rozumieć sens działania na 

rzecz wspólnego dobra. Istotna w tych działaniach jest wieloletnia edukacja obywatelska,           

już od podstawowego poziomu kształcenia.  
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Streszczenie: W publikacji przedstawiono problematykę koncepcji Lean Manufacturing. 

Przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące metodyki Lean w postaci pięciu zasad. 

Omówiono aktualny stan Lean Manufacturing w Polsce, wskazując branże, w których udział 

działań Lean rośnie, a w których maleje. W artykule przedstawiono również praktyczny 

przykład pokazujący zastosowanie Statystycznego Sterowania Procesem w metodyce Lean 

Manufacturing w procesie wycinania uszczelek gumowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

Celem przykładu było wykazanie skuteczności metody SPC w podnoszeniu wskaźnika 

stabilności procesu produkcyjnego w zakresie jakości, do wymagań określonych w karcie 

technologicznej. Wykazano, że niewielka modyfikacja, polegająca na wprowadzeniu danych 

uzyskanych z pomiarów do sterownika PLC wycinarki, jest wystarczającą informacją dla 

operatora maszyny do podjęcia kroków zaradczych w celu uniknięcia wadliwego wycinania 

uszczelek gumowych w przyszłości. Dzięki prawidłowym działaniom korygującym, aktualnie 

realizowany proces produkcyjny traktowany jest jako proces o wysokiej korelacji wartości 

jakości z wymaganiami początkowymi dla tej operacji. 

Slowa kluczowe: OEE, Value Stream Mapping, Kaizen, 5S, TPM, SPC, Ishikawa, 5 Why. 

 

USING STATISTICAL PROCESS CONTROL OF LEAN 

METHODOLOGY IN A MANUFACTURING COMPANY - A CASE 

STUDY 

Abstract: The publication presents the problems of the Lean Manufacturing concept. The most 

important information on the Lean methodology in the form of five principles was presented. 

The current state of Lean Manufacturing in Poland is discussed, indicating industries in which 

the share of Lean activities is increasing and in which it is decreasing. The paper also presents 

a practical example showing the use of Statistical Process Control in the Lean Manufacturing 

methodology in the process of rubber gasket cutting in a manufacturing company. The purpose 
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of the example was to demonstrate the effectiveness of the SPC method in raising the stability 

index of the production process in terms of quality, to the requirements defined in the 

technological charter. It has been shown that a small modification, which consists of entering 

the data obtained from measurements into the PLC of the cutting machine, is sufficient 

information for the machine operator to take remedial steps to avoid defective cuts of rubber 

gaskets in the future. Thanks to the correct corrective action, the currently implemented 

production process is treated as a process with a high correlation of the quality value with the 

initial requirements for this operation. 

Keywords: OEE, Value Stream Mapping, Kaizen, 5S, TPM, SPC, Ishikawa, 5 Why. 

 

1. Wprowadzenie  

 

W dobie szybko rozwijających się technologii produkcyjnych oraz zapotrzebowania rynku 

na produkty spersonalizowane (które muszą sprostać oczekiwaniom klientów pod względem 

jakościowym czy cenowym), przedsiębiorcy małych i dużych firm, aby istnieć na rynku, muszą 

spełniać te wymagania. Dlatego też konieczne jest podążać za trendami panującymi w sposobie 

zarządzania organizacją i poszukiwać narzędzi, które pozwolą na zoptymalizowanie produkcji 

oraz umożliwią ciągłe i dynamiczne zmiany. Jedną z koncepcji, umożliwiającą wprowadzenie 

koniecznych zmian, jest koncepcja Lean Management, zwana również Lean Manufacturing lub 

Lean Production (Walentynowicz P., 2013). Kierując się filozofią Lean oraz przestrzegając jej 

zasad, przedsiębiorstwo będzie dążyć do doskonałości, która przyniesie wymierne wyniki nie 

tylko w kwestii finansowej, ale również wpłynie na poprawę wykorzystanych zasobów, a co za 

tym idzie zmniejszy zużycie zasobów, np. energii.  

Lean Manufacturing, pełni rolę systemu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym (odchudzone wytwarzania, np. eliminuje niepotrzebne operacje i procedury w 

procesie produkcji), i skupia się na odchudzeniu wielu, procesów organizacyjnych, 

ograniczając niegospodarność w postaci niepotrzebnych zasobów materiałowych, reguł 

postępowania, kontroli czy zapasów w toku produkcji (Wolniak R., 2013). 

Zatem Lean Manufacturing jest doskonałym narzędziem, które w dużym stopniu wpływa 

na minimalizacje marnotrawstwa, przyczynia się do likwidacji nadmiernych zapasów, ale 

największą zaletą tej filozofii jest zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa i samej produkcji, 

co jest istotne dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Koncepcja 

Lean Manufacturing nie tylko skupia się na wymiernych wynikach organizacji, ale również 

wspomaga pozytywne relacje panujące wśród pracowników poszczególnych szczebli. 
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2. Zasady Lean 

 

Aby móc efektywnie i sprawnie działać, należy kierować się pewnymi zasadami, których 

przestrzeganie umożliwia osiągnięcie założonego celu. W branży produkcyjnej również zostały 

sformułowane pewne zasady, których respektowanie przyczynia się do usprawnienia procesu 

produkcyjnego. W koncepcji szczupłego zarządzania, efektywne i sprawne działanie opiera się 

na pięciu zasadach, tj.: 

- Określenie wartości wyrobu, która jest tworzona przez producenta dla końcowego klienta. 

- Identyfikowanie strumienia wartości. 

- Przepływu produkcji. 

- „Ssania”. 

- Dążenie do perfekcji (Czop K., 2014). 

Przy określeniu wartości musimy być przede wszystkim otwarci na klienta, ponieważ to on 

decyduje o tym jaką cenę jest gotów zapłacić za dany produkt. Dlatego ważne jest, aby 

przeprowadzić dialog i ustalić co dla klienta jest wyznacznikiem wartości.  

W drugiej zasadzie należy zidentyfikować strumień wartości. W strumieniu wartości należy 

zwrócić uwagę na takie czynności, które będą dodawać lub w żaden sposób nie będą wpływać 

ujemnie na wartość przy początkowym i końcowym procesie wytwarzania danego produktu dla 

odbiorcy. W tej zasadzie można wyróżnić dwa rodzaje przepływu strumienia. Pierwszym z nich 

to: pełny strumień, który jest ważny przy pozyskiwaniu komponentu, potrzebnych surowców, 

organizacji procesu dostawy i w konsekwencji dostarczenie gotowego produktu dla naszego 

klienta. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ na tej podstawie można zoptymalizować 

koszty w całym łańcuchu dostaw. Natomiast wewnętrzny strumień wartości to jest wszystko to 

co wpływa na „procesy wewnątrz analizowanego przedsiębiorstwa wraz z relacjami z 

bezpośrednimi dostawcami i klientami organizacji, a jego analiza jest kluczowa z punktu 

widzenia doskonalenia efektywności w przedsiębiorstwie” (Czop K., 2014). 

Kolejną zasadą Lean jest płynność przepływu produkcji. Zasada ta polega na płynności 

przekazywaniu części poddawanej obróbce z jednego procesu do drugiego natychmiast po tym, 

jak zostanie zakończona operacja wykonywana na danej części (Rother M. and Shook J., 2033). 

Aby przepływ produkcji był ciągły, należy stosować produkcję  gniazdową, wykorzystując 

zasadę przepływu „jednej sztuki” (one-piece-flow), tym samym rezygnując z wytwarzania 

produktów w dużych partiach.  

Zasada „ssania” jest kolejną zasadą występującą w Lean. W zasadzie tej istotne jest to, co 

na daną chwilę potrzebuje klient. Nie można opierać się na prognozach rynkowych. Kluczowe 
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jest tutaj to, aby przedsiębiorstwo było gotowe na w miarę szybką realizację zamówienia, które 

zostało złożone przez klienta na dany produkt/detal. Zapotrzebowanie i rytm pracy są 

dyktowane przez rynek. Zgodnie z zasadą „ssania” to sytuacja rynkowa wpływa na wielkość 

produkcji, a nie chęć maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych. 

Ostatnia zasada mówi o dążeniu do perfekcji. Tutaj ważne jest to, aby cała załoga w 

przedsiębiorstwie produkcyjnym była zgodna do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, 

ulepszania danego produktu, dociekanie czy wprowadzone rozwiązania przynoszą oczekiwany 

skutek bądź rezultat. Rozwiązania są dobre na daną chwilę i na dany moment. Gdy nie dążymy 

do perfekcji to tym samym przedsiębiorstwo nie staje się konkurencyjne na tle innych 

przedsiębiorstw, dlatego zasadniczą rzeczą jest tutaj współpraca. 

 

3. Lean Manufacturing w Polsce 

 

W latach 90-siątych w Polsce podjęto próbę wprowadzenia metody zarządzania Lean 

Manufacturing i jako pierwsi byli to producenci samochodów z grupy GM (Opel) oraz Scania. 

W tych samym okresie, próby implementacji zasad lean podjęła się amerykańska grupa Delphi, 

która w roku 1998 ostatecznie wprowadziła Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) 

(www.lean.org.pl).  

Obecnie, w kraju metoda Lean najbardziej rozpowszechniona jest głównie w 

przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym. W przedsiębiorstwach z kapitałem polskim 

metoda Lean Manufacturing nie jest jeszcze na tyle rozwinięta, aby była powszechna w każdej 

firmie. W dalszym ciągu dominują organizacje, które mają tradycyjne podejście do zarządzania. 

Rozwój metody Lean zauważalny jest w dalszym ciągu w branży motoryzacyjnej, ale 

również w innych branżach np. AGD (Bosch, Whirlpool, Electrolux). W ostatnim 

dziesięcioleciu również mocno zaczęto interesować się i implementować koncepcję Lean w 

branże spożywcze, elektroniczne, elektryczne czy medyczne. 

Według portalu Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. (www.lean.org.pl), obecnie 

wyraźny jest spadek udziału procentowego w szkoleniach Lean w przypadku branży 

motoryzacyjnej i branży elektronicznej/elektrycznej. Inaczej sytuacja przedstawia się w branży 

meblarskiej, która notuje od 2007 do chwili obecnej intensywny rozwój pod kątem szczupłego 

zarządzania. Również branża AGD korzysta ze szkoleń Lean, lecz nie w takim stopniu jak 

branża meblarska. Natomiast branża spożywcza utrzymują na stałym poziomie szkolenia, choć 

w ostatnim okresie można zauważyć lekką tendencję spadkową.  
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Jak wynika z publikacji (Simon H. and Dietl M., 2003) do prowadzenia efektywnej 

produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest już konieczna implementacja zasad Lean 

Producion.  

Wprowadzanie zasad Lean w polskich przedsiębiorstwach rozpoczęto przede wszystkim od 

prostych metod i technik szczupłego zarządzania. Przedsiębiorstwa te zaczynały od koncepcji 

5S, SMED, TPM czy Kaizen. Wprowadzenie tych metod można było przypisać w głównej 

mierze „odgórnym poleceniom” z firm zagranicznych, które były ich właścicielem. 

Wprowadzenie Lean przez pewne organizacje były kwestią ciekawości ich skuteczności, które 

miały przyczynić się do poprawy procesów produkcyjnych, wzrostu konkurencyjności na 

rynku, a także w pewnym sensie pogoni za modą, za nowym stylem zarządzania. Pierwsze lata 

prób wdrożenia koncepcji Lean były trudne dla polskich przedsiębiorstw, ponieważ często 

można było spotkać się z niechęcią i oporami ze strony kadry kierowniczej. Główną obawą 

była przede wszystkim niechęć do zmian, która wpłynie na sposób postrzegania procesów 

produkcyjnych. Częstym problemem, który prowadził do niepowodzenia wprowadzanych 

metod, było zrzucanie odpowiedzialności na pojedyncze osoby, które miały koordynować cały 

proces wdrażania, a także dbać o całą strategię wdrożeń (www.lean.org.pl). Z tego powodu 

dużo przedsiębiorstw swoją przygodę z koncepcją Lean zaczynało od wdrożenia prostego 

mapowania procesu, co umożliwiło przedstawienie w sposób graficzny realizowanych 

rzeczywistych procesów. Na tej podstawie stopniowo wdrażali zmiany, które przyczyniały się 

do poprawy procesu produkcyjnego, a tym samym eliminowały zjawiska, które negatywnie 

wpływały na proces. Po udanym wdrożeniu metody mapowania procesu, wdrażano bardziej 

skomplikowane techniki, które umożliwiały dokonać optymalizacji procesu przepływu 

informacji, wprowadzić do produkcji system ssący, wykorzystać potencjał w  łańcuchach 

dostaw czy też umożliwić wprowadzenie gniazd produkcyjnych (www.lean.org.pl). 

Największy przełom w polskich przedsiębiorstwach nastąpił po 2005 roku, kiedy kadra 

zarządzająca wyższego szczebla zaczęła dostrzegać i rozumieć, że jedną z głównych przyczyną 

trudności wdrożeniowych technik i metod Lean była niedostateczna wiedza z zakresu 

wprowadzania bądź koordynowania szczupłego zarządzania kadry zarządzającej niższego 

szczebla (brygadzista, liderzy, mistrzowie). Z tego powodu zaczęto wysyłać brygadzistów, 

mistrzów czy liderów do udziału w programie TWI (Training Within Industry), który pozwolił 

im nabyć niezbędne umiejętności i wiedzę z szeroko pojętej koncepcji Lean [Horbal R. and 

Misiurek B., 2009; Wrona B. and Graupp P., 2006]. Wiedza ta pozwoliła im wprowadzić 

standaryzację, która miała odzwierciedlenie w codziennym doskonaleniu i utrzymaniu zmian. 

Po latach rozwoju Lean w polskich przedsiębiorstwach można zauważyć znaczną poprawę 
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procesów produkcyjnych i jej usprawnienie. Według danych literaturowych (Shook J., 2010), 

przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z możliwości szkolenia pracowników różnych szczebli 

z nowych metod i technik zarządczych i organizatorskich. Poprawę wskaźników po wdrożeniu 

technik Lean można zauważyć na rysunku 1. 

 

 

Wybrane wskaźniki efektywności 

Rysunek 1. Wskaźniki po wdrożeniu Lean w polskich przedsiębiorstwach 

Źródło: www.lean.org.pl. 

 

Powyższe wskaźniki pokazują jakie drastyczne zmiany nastąpiły w Polskich firmach. 

Nastąpiła znacząca różnica między tradycyjnym podejściem do zarządzania produkcją, a 

szczupłym zarządzaniem. Zapasy w toku produkcji – WIP (Work in Process) odnotowały duży 

progres, gdyż wcześniej plasował się na 30%, a po wprowadzeniu koncepcji Lean nastąpił 

wzrost do 80%.  

Taki zabieg eliminuje przede wszystkim przepływ jednej sztuki oraz pozwala zrównoważyć 

czasy poszczególnych procesów. Nastąpiła redukcja powierzchni od 15% do 61%. Wzrost 

wydajności wzrósł o ok 60%, a czas przejścia został zredukowany do ok 70%. Imponujący 

wynik i najbardziej odznaczający się nastąpił w czasie przezbrojeń. Wynik ten pokazuje, że 

proces stał się bardziej elastyczny i pozwala na produkowanie mniejszych partii. Również 

nastąpił wzrost wykorzystania maszyn wedle planu - OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

Pozwala to utrzymać w najwyższej sprawności maszyny. Ponadto zauważono znaczną poprawę 

jakości wyrobów, poprawę komunikacji, zredukowana została ilość odpadów, zauważono 

wzrost inicjatywy wśród pracowników, którzy pomagali poprawiać produkcję poprzez 

zgłaszanie pomysłów oraz zauważono zmniejszoną liczbę reklamacji (www.lean.org.pl ). 

W
ar

to
śc

i p
ro

ce
n

to
w

e 

w
sk

aż
n

ik
ó

w
 



N. Gręndziak, P. Wittbrodt 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 143 

Mimo rosnącej świadomości i wiedzy na temat Lean, w dalszym ciągu można się spotkać 

z szeregiem błędów, które są popełniane przez przedsiębiorstwa, które wkraczają na ścieżkę 

Lean. Do najczęstszych błędów można zaliczyć: przekazanie odpowiedzialności za wdrożenie 

Lean i jego koordynację menadżerom, którzy nie mają komplementarnej wiedzy, brak 

zaangażowania kierownictwa do wprowadzania i monitorowania zmian, brak określonych 

celów oraz strategii firmy, brak zrozumienia przyczyn pojawiającego się błędu i nieumiejętność 

jego rozwiązania, brak systemu premiowania dla pracowników oraz brak stabilności 

realizowanych procesów (produkcja niepowtarzalna, niemierzona, chaotyczna). 

 

4. Wdrożenia narzędzi Lean Manufacturing  

Przedsiębiorstwo, w którym przeprowadzono badania powstało w 1863 roku w Ameryce w 

mieście Auburn Hills w stanie Michigan. W siedzibie głównej zatrudnianych jest ok. 8000 

pracowników. Głównym profilem działalności organizacji jest produkcja uszczelek i 

komponentów amortyzujących drgania na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Wizja tego 

przedsiębiorstwa to zdobycie pozycji światowego lidera w dziedzinie wysoko 

wyspecjalizowanych elementów uszczelniających i antywibracyjnych dla branży 

transportowej. Misja tej firmy to bycie przede wszystkim organizacją zorientowaną na potrzeby 

klienta, i która będzie dążyć do intensyfikacji swoich działań w sferze innowacji zarówno 

innowacji procesowej jak i produktowej. Działania te mają jej umożliwić pozyskanie nowych 

klientów. 

W Polsce firma ta powstała w 2016 roku w woj. opolskim i obecnie zatrudniła ok. 500 osób. 

W oddziale tym produkowane komponenty amortyzujące drgania dla takich producentów jak 

GM, Daimler czy BMW. Przedsiębiorstwo ze względu na profil działalności, oferowany 

asortyment i liczbę produkowanych wyrobów, silnie jest nastawione na wdrażanie metod 

odchudzonego zarządzania i wytwarzania.  

 

5. Optymalizacja wybranego procesu produkcyjnego  

Badaniu została poddana uszczelka do przednich drzwi samochodowych (od strony 

kierowcy). Do tego celu zostało wykorzystane narzędzie SPC (Statystyczna Kontrola Procesu), 

które pomaga w obserwacji procesów i reagowanie zanim pojawi się niezgodność. Z 

przeprowadzonych 1000 pomiarów, do badań wybrano ostatnie 54 pomiary, gdyż najwięcej 
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uchybień zauważono w ostatnich wynikach pomiarowych. Monitorowanie procesu odbywało 

się przez 18 dni na każdej zmianie (w przedsiębiorstwie funkcjonują 3 zmiany). W karcie 

kontrolnej została określona długość uszczelki, która wynosi 948,6 mm z odchyłką ± 1,0 mm. 

Pomiar odbywał się na optycznym stole pomiarowym, wyposażony w mikroskop. 

Do przeanalizowania zgodności realizacji procesu produkcyjnego wykorzystano histogram, 

który w sposób uporządkowany przedstawia zebrane dane pomiarowe. Histogram składa się z 

osi X, na której są przedstawione przedziały liczbowe wyników pomiaru, a na osi Y znajdują 

się wartości częstości znajdujące się w danym przedziale. Histogram został wykonany za 

pomocą programu Statistica, w którym można odczytać dodatkowe wartości, tj.: średnią 

pomiarów, odchylenie standardowe, górną i dolną linię tolerancji, zdolność potencjalną Cp oraz 

zdolność rzeczywistą Cpk. 

Pierwszy histogram przedstawia proces przed optymalizacją (rys. 2.)  

 

 

Rysunek 2. Histogram przedstawiający rozkład wyników 

 

Histogram jest o rozkładzie prawoskośnym i cechuje się naturalną granicą dolną. Z wykresu 

można odczytać, że jest dużo uszczelek, których długość znajduje się tuż przy górnej granicy 

tolerancji lub je znacząco przekraczają. Jest to zły znak dla stabilności procesu. Wyniki 

długości uszczelek powinna oscylować w granicach od 947,6 mm do 949,6 mm (linie koloru 

zielonego) i wykres powinien tworzyć rozkład normalny procesu.  
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Zinterpretować histogram można również w aspekcie granic tolerancji, których ułożenie 

wyraźnie świadczy o dużym rozrzucie danych. Prawidłowe ustawienia stołu pomiarowego nie 

wystarczą, aby poprawić dokładność pomiaru. 

Analizując histogram pod kątem wskaźników Cp i Cpk należy dokonać stosownych 

obliczeń (wg wzorów 1, 2, 3), które w sposób mierzalny a nie subiektywny mogą ocenić proces 

produkcyjny.  

 

 

 

Wskaźnik Cp określa szerokość rzeczywistego rozrzutu względem szerokości pola 

tolerancji, z kolei wskaźnik Cpk określa przesunięcie pola rozrzutu względem pola tolerancji 

(prawostronny, lewostronny). Najlepsza sytuacja jest, gdy Cp=Cpk, ponieważ proces jest 

stabilny, lecz jeżeli Cp będzie większe od Cpk to oznacza, że proces jest mocno stabilny i należy 

uznać to za dobry wynik dla realizacji procesu produkcyjnego, ponieważ wyniki pomiaru są 

oddalone od granic tolerancji. Aby obliczyć wyżej wymienione wskaźniki potrzebujemy 

danych, które zostały pozyskane z przedsiębiorstwa produkcyjnego, tj. górna i dolna linia 

tolerancji oraz odchylenie standardowe. Dane z dokonanych pomiarów i obliczenia wynoszą: 

¯x = 948,69 

σ = 0,846667 

DLT = 947,6 mm 

GLT = 949,6 mm 

 

 

 

Z obliczeń wynika, że wartość wskaźnik zdolności jakościowej Cpk wynosi 0,35827, a 

wartość wskaźnika zdolności jakościowej Cp wynosi 0,393701. Poddając analizie uzyskane 

wyniki można zauważyć, że Cp jest mniejsze od 1 co oznacza, że proces jest o niskiej zdolności 

jakościowej i konieczne jest udoskonalenie procesu lub rozszerzenia pola tolerancji (pominięto 

(1) 

(2) 

(3) 
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błędy wynikające z zastosowanej metody pomiarowej i wpływu otoczenia na pomiar). 

Wskaźnik Cp≠Cpk, co również wskazuje na to, że proces nie jest ustalony na środku pola 

tolerancji i proces ten wymaga korekty. Natomiast wskaźnik Cpkl > Cpku co świadczy o tym, 

że wykres ten jest przesunięty w lewo. 

Aby zweryfikować stabilność procesu produkcyjnego opracowana została karta kontrolna, 

która w graficzny sposób przedstawia zmienność wyników danego procesu. Wykres ten składa 

się z osi X, która reprezentuje czas i z osi Y, która przedstawia wyniki pomiarów. Na wykresie 

zaznaczono linię centralną LC, która oznacza średnią wartość wyników znajdujących się w 

karcie kontrolnej, górną granicą kontrolną GLK oraz dolną granicą kontrolną DLK.  

Analizując tor karty kontrolnej (rysunek 3) należy stwierdzić, że proces jest rozregulowany, 

ponieważ punkty wykraczają poza górną linię ostrzegawczą GLO i dolną linię ostrzegawczą 

DLO (zaznaczone odpowiednio kolorem zielonym i niebieskim). Część z punktów zbliża się 

do górnej linii kontrolnej GLK, a także do dolnej linii kontrolnej DLK. 

 

Rysunek 3. Tor karty kontrolnej potrzebnej do weryfikacji prawidłowych wyników pomiarowych 

 

Na wykresie R rozstępu (rys. 4) można zauważyć, że spora część punktów plasuje się przy 

dolnej linii ostrzegawczej, lecz pojawiają się punkty, które znacząco przekraczają górną linię 

ostrzegawczą i bliskie są przekroczenia górnej linii kontrolnej. Taki proces wymaga korekty       

i podjęcia kroków do ustabilizowania procesu. 

Do sprecyzowania problemu uszczelek, które odbiegają od przyjętych norm, zastosowano 

narzędzie Ishikawy. Diagram Ishikawy pozwala zwizualizować problemy i określić potencjalne 

przyczyny pojawiającego się problemu. Tworzy się go na wzór ości ryby, gdzie na samym 

początku umieszczamy problem (głowa ryby), a od głowy wzdłuż kręgosłupa rozchodzą się 

ości, które są symbolem potencjalnych problemów. Jest to narzędzie, które pomaga 
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zweryfikować problem, który może pojawiać się notorycznie lub można go zastosować również 

do codziennych problemów, tj. np. do rozwiązywanie problemów w zespole.  

Diagram Ishikawy, który pokazuje możliwe przyczyny pojawiającego się problemu 

niestabilności procesu w przedsiębiorstwie przedstawiono na rysunku 5. 

Dla lepszego sprecyzowania problemu zostało wykorzystane narzędzie 5 Why, które 

powtarza pytanie „dlaczego?” tak długo, aż nie uzyskamy odpowiedzi. Wyniki analizy 5 Why, 

przedstawiono na rysunku 6, na którym ukazano najważniejsze odpowiedzi w niestabilnym 

procesie produkcyjnym.  

 

 

Rysunek 4. Wykres R rozstępu 
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Rysunek 5. Diagram Ishikawy  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6. Rozwiązanie problemu niestabilności procesu produkcyjnego metodą 5 Why  
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Po sprecyzowaniu wszystkich możliwych przyczyny niestabilności procesu, należy 

wprowadzić akcję korygującą, która pozwoli zminimalizować bądź wyeliminować pojawiający 

się problem. Akcja korygująca, dotyczy sterownika PLC maszyny, który ma zliczać liczbę 

wykonanych cykli cięcia od ostatniej wymiany noża. Gdy liczba wykonanych cykli będzie 

zbliżać się do ustalonej granicy, pojawić ma się na wyświetlaczu komunikat, który będzie 

informować o zbliżającej się wymianie noża. Jeżeli liczba cykli będzie równa ustalonej granicy, 

to możliwość cięcia nowych uszczelek będzie niemożliwa, ponieważ maszyna zostanie 

zablokowana przez sterownik PLC. Aby dokonać wymiany noża należy zawiadomić 

mechanika utrzymania ruchu, który musi wymienić nóż na nowy i musi wprowadzić do 

sterownika PLC informację, że wymiana noża została dokonana. Gdy wszelkie zmiany zostaną 

wprowadzone do maszyny, operator maszyny będzie mógł pracować dalej. Po dokonanej 

analizie określono, że jakość ciecia uszczelki jest zadawalająca na poziomie 1000 sztuk i na 

taką wartość sterownik PLC został zaprogramowany – na 1000 cięć. 

Po przeprowadzeniu działań korygujących zostały zebrane parametry cięcia uszczelek, 

które zostały poddane ponownej analizie pod kątem zdolności jakościowej oraz stabilności 

procesu. Powtórnie zostały zbadane ostatnie 54 cięcia z każdej zmiany. Pierwsze zmiany można 

zaobserwować na histogramie (rys. 7.). 

 

 

 

 

Rysunek 7. Histogram po optymalizacji procesu  

Po optymalizacji histogram (rys. 7), jest o rozkładzie normalnym i wskazuje wiele cech 

mierzalnych. Z wykresu można odczytać, że jest dużo uszczelek, których długość znajduje w 
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granicach tolerancji i nie przekracza wyznaczonych granic. Jest to dobry znak dla stabilności 

procesu.  

W aspekcie granic tolerancji, można zauważyć, że proces jest poprawny pod względem 

rozrzutu, jak i ustawienia. 

Analogicznie, analizując histogram pod kątem wskaźników Cp i Cpk należy dokonać 

ponownych obliczeń, które w sposób mierzalny pomogą nam ocenić proces cięcia uszczelki po 

wprowadzeniu akcji korygującej jego przebiegu.  

Obliczenia po optymalizacji procesu wg wzorów 1, 2 i 3: 

¯x = 948,55 

σ = 0,268747 

DLT = 947,6 mm 

GLT = 949,6 mm 

 

 

 

Z obliczeń wynika, że wartość wskaźnik zdolności jakościowej Cp wynosi 1,240322, a 

wartość wskaźnika zdolności jakościowej Cpk wynosi 1,179684. Poddając analizie uzyskane 

wyniki można zauważyć, że Cp jest większe od 1 co oznacza, że proces jest o dobrej zdolności 

jakościowej. Wskaźnik Cp≠Cpk co wskazuje na to, że proces nie jest ustalony na środku pola 

tolerancji i proces ten wymaga dalszej korekty. Wskaźnik Cpkl<Cpku co wskazuje na to proces 

jest przesunięty w prawo. 

Aby stworzyć wykres przebiegu procesu produkcji oraz wykres R rozstępu, ponownie 

zostały przeprowadzone obliczenia w programie kalkulacyjnym Excel. Po otrzymaniu 

wyników dla linii centralnej, górnych i dolnych granic, stworzone zostały wykresy w formie 

graficznej i przedstawione na rysunku 8. 
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Rysunek 8. Tor karty kontrolnej po optymalizacji procesu  

 

 

Rysunek 9. Wykres R rozstępu po optymalizacji procesu  

Analizując  rysunek 8. można stwierdzić, że proces jest stabilny, ponieważ punkty nie 

wykraczają poza górną linię ostrzegawczą i dolną linię ostrzegawczą. Część z punktów oscyluje 

blisko linii centralnej. 

W wykresie R rozstępu (rys. 9.) również nie występuje rozregulowanie procesu, lecz można 

zauważyć, że dwa punkty przekroczyły górną linię ostrzegawczą. Jeden z tych punktów zbliżył się 
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do górnej linii kontrolnej, jednakże nie przekroczył jej. Wszystkie punkty znajdują się w granicach 

tolerancji. 

Analizując zebrane wyniki można stwierdzić, że problem zużytych noży został poprawnie 

zdefiniowany, a wprowadzona akcja korygująca rozwiązała problem uszczelek, które odbiegały od 

przyjętych norm. Punkty w graficznym wykresie R rozstępu, które po optymalizacji przekroczyły 

górną linię ostrzegawczą mogły zostać błędnie odczytane przez osobę, która przeprowadzała 

badania, bądź mógł nastąpić błąd od strony samego operatora maszyny, który prawdopodobnie w 

sposób niezamierzony błędnie umieścił uszczelkę w maszynie tnącej np. krzywo osadzając ją w 

maszynie tnącej lub nieprecyzyjnie dosunął do zderzaka. Takie błędy prowadzą do różnych 

wymiarów uszczelki, czego skutkiem są odchylenia tolerancji w procesie cięcia uszczelki. 

 

6. Podsumowanie i wnioski  

Analizując zgromadzone informacje można stwierdzić, że filozofia Lean Manufacturing 

rozwija się prężnie w małych i dużych polskich przedsiębiorstwach. Największe rozwinięcie 

Lean można jednak zaobserwować głównie w firmach z zagranicznym kapitałem i Polskie 

przedsiębiorstwa w dalszym ciągu odstają na tle zagranicznych organizacji. Polskie 

przedsiębiorstwa potrzebują jeszcze dużo czasu, aby przekonać się do nowych sposobów 

zarządzania firmą i nauczenia się korzystania z metod i narzędzi jakie oferuje filozofia Lean. 

Główną barierą z jaką zderzają się polskie firmy to obawa przed wdrożeniem i niechęcią do 

nowych technik zarządzania. Wynika to z tego, że przedsiębiorcy muszą poszukiwać 

specjalistów, który pomogą im wdrożyć nowy system oraz zachęcić pracowników 

poszczególnych szczebli do podjęcia zmian, a tym samym wyszkolenia ich, co wiąże się z 

dodatkowymi kosztami. Firmy, które w dalszym ciągu stosują tradycyjne metody zarządzania 

nie widzą konieczności zmian ich sposobu postrzegania produkcji, która ich zdaniem jest 

efektywna. Takich przedsiębiorców najtrudniej przekonać do zmian, a co dopiero do ich 

wdrożenia. Trzeba jednak pamiętać, że świat i technologia ciągle się rozwija. Również na 

przestrzeni czasu zmienił się klient i jego wymagania odnośnie do potencjalnego produktu. Te 

zmiany zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłego doskonalenia i optymalizacji swoich procesów 

produkcyjnych tak, aby zaspokoić rynek oraz klienta, który pełni obecnie kluczową role w 

marketingu.  

Przedsiębiorstwo, w którym dokonano badania, wykorzystuje i stosuje w swojej koncepcji 

zarządzania filozofię Lean Manufacturing. Dzięki temu można zauważyć pozytywne rezultaty 



N. Gręndziak, P. Wittbrodt 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 153 

wykorzystania metod Lean. Korzystając z metody SPC, przedsiębiorstwo mogło podnieść 

wskaźnik stabilności procesów produkcyjnych pod względem jakości i standardów, jakie są 

sprecyzowane w karcie technologicznej. Jednym z rozwiązań wprowadzonych w 

analizowanym przedsiębiorstwie (zweryfikowane w praktyce poprzez obserwację) było 

wprowadzenie do sterownika PLC maszyny danych pomiarowych, o których operator maszyny 

będzie stale informowany o zbliżającej się niezgodności w postaci wadliwych cięć uszczelek 

(główna przyczyna nieostre noże, które należy wymienić na nowe noży). Dzięki poprawnej 

akcji korekcyjnej, proces jest traktowany jako o wysokiej zdolności jakościowej.  

Można stwierdzić, że zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie w oparciu o wdrażane 

metody Lean jest poprawne. Organizacja stale dąży do optymalizacji swojej produkcji i do 

poprawy jakości swoich wyrobów. Wykorzystując metody i narzędzia, które pomagają w 

eliminowaniu marnotrawstw i nie tworzą nadmiernych zapasów, prowadzi do racjonalnej 

gospodarki zasobami i nie wpływają w sposób negatywny na oferowane wyroby. Mimo, że 

firma jest stosunkowo nowa na rynku krajowym, należy stwierdzić, że szereg usprawnień 

wspomaganych narzędziami Lean umożliwiają organizacji dalszy rozwój.  
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Streszczenie: Turbulentne zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym, towarzysząca im 

niepewność i wysoka złożoność sytuacji w jakich funkcjonują współczesne organizacje i ich 

liderzy, sprawiły, że zmiana jest stałym elementem codzienności biznesowej. Rozwój 

technologiczny, wszechobecna cyfryzacja i praca w środowisku wirtualnym, wymuszają 

nieustanny rozwój zarówno kompetencji cyfrowych, ale również umiejętności kierowania 

zespołami rozproszonymi, pracującymi w środowisku zdalnym. Różnice pokoleniowe w 

zespołach pracowniczych, wielokulturowość i związane z tym wyzwania komunikacyjne oraz 

rosnące oczekiwania zarówno te zewnętrzne jak i wewnątrzorganizacyjne, powodują 

konieczność dużej elastyczności w radzeniu sobie z szerokim spektrum sytuacji przywódczych 

i rozwoju nowych kompetencji liderskich. W artykule w oparciu o źródła literatury oraz 

wybrane badania wtórne, przeprowadzono analizę kluczowych kompetencji liderów w 

organizacjach. W oparciu o doświadczenia organizacji dokonano przeglądu modeli 

kompetencji liderów wybranych organizacji. Bazując na zidentyfikowanych wyzwania przed 

którymi stoją organizacje XXI wieku oraz potrzebach w zakresie pożądanych kompetencji 

liderów zdefiniowano uniwersalny model kompetencji lidera XXI wieku.  

 

Słowa kluczowe: przywództwo, lider, kompetencje, kierowanie zespołem  

 

 

 

 

 

The key competences of leaders in organizations in 21st century 

 

 

 

Abstract: Turbulent changes in the social & economic environment, uncertainty and the high 

complexity of the situations in which organizations and their leaders operate, have made that 

the  change is a constant element of everyday business live. Technological development and 

transformation, digitization and work in a virtual environment, force the continuous 

development of  digital competences as well as the ability to manage dispersed teams working 

in a remote environment. Generational differences, multiculturalism in employee teams and 
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related communication challenges as well as growing external and internal expectations, make 

leaders necessary to be highly flexible and dealing with a wide range of leadership situations 

and developing new competences. Based on the sources of literature and selected research, the 

article analyzes the key competences of leaders in novaday organizations. Author reviewed  

leader competency models of selected organizations. Based on the identified challenges faced 

by organizations in the 21st century and their  needs in terms of the expected competences of 

leaders, a universal model of competences of a 21st century leader was defined by author. 

 

Keywords: leadership, , competences, team management, leader 

 

1. Wprowadzenie 

Współczesne zmiany społeczno-gospodarcze takie jak: globalizacja, sieciowość, 

cyfryzacja, rozwój technologii internetowych, ale również zmiany w zakresie wyznawanych 

przez ludzi wartości, stawiają nowe wyzwania wobec liderów w XXI wieku. To co można 

określić jako jedyny stały element współczesnej rzeczywistości lidera i każdego z nas, to 

towarzysząca nam na każdym etapie funkcjonowania zmiana. Umiejętność zaś dostosowania 

się do otaczających nas zmian określić możemy adaptacyjnością organizacji. Adaptacyjność 

organizacji jest warunkowana poziomem otwartości i wieloaspektowej elastyczności i 

zwinności lidera w dostosowywaniu się do oczekiwań i coraz to nowych zmian.  

Zważywszy na powyższe, oraz biorąc pod uwagę, że lider to osoba, która przewodzi 

zmianom, z całą stanowczością stwierdzić należy, że pierwsza połowa XXI wieku i związane 

z nią wyzwania przed którymi stają organizacje to czas próby prawdziwego przywództwa. Jest 

to niewątpliwie czas, który stanowi swoisty egzamin gotowości i dojrzałości liderów, a 

jednocześnie czas kształtowania roli i kompetencji lidera, jako kluczowego zasobu każdej 

współczesnej organizacji.  

Rozwój społeczny i gospodarczy ma wpływ na mnogość powiązań i umacnianie się gospodarek 

i rynków w wielu krajach. Działania te wpływają na zacieranie granic oraz barier w przepływie 

kapitału, towarów, usług, technologii i ludzi, co przekłada się na tworzenie się gospodarki 

„globalnej”. Wraz z rozwojem globalizmu zmieniają się tradycyjne modele biznesowe i 

strategie działania organizacji. Granice między branżami ulegają zatarciu na rzecz współpracy, 

realizacji wspólnych przedsięwzięć i realizacji wspólnych celów (Maśloch, 2018). 

To od odwagi, zaangażowania, determinacji i właściwego przygotowania liderów, będzie 

zależeć sukces albo porażka organizacji. 

Potrzeba rozwoju właściwych kompetencji liderskich stała się w ostatnich latach czymś 

oczywistym i niezwykle potrzebnym. Dynamika przemian, ich złożoność , oraz 
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uwarunkowania globalnego środowiska , potęgują wzrost oczekiwań w zakresie kompetencji 

menedżerskich i liderskich na wszystkich szczeblach w organizacji  (Jokinen, 2005). 

Turbulentne zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym, towarzysząca im niepewność i 

wysoka złożoność sytuacji w jakich funkcjonują współczesne organizacje i ich liderzy, 

sprawiły, że zmiana jest stałym elementem codzienności biznesowej. Rozwój technologiczny, 

wszechobecna cyfryzacja i praca w środowisku wirtualnym, wymuszają nieustanny rozwój 

zarówno kompetencji cyfrowych, ale również umiejętności kierowania zespołami 

rozproszonymi, pracującymi w środowisku zdalnym.  

Różnice pokoleniowe w zespołach pracowniczych, wielokulturowość i związane z tym 

wyzwania komunikacyjne oraz rosnące oczekiwania zarówno te zewnętrzne jak i 

wewnątrzorganizacyjne, powodują konieczność dużej elastyczności w radzeniu sobie z 

szerokim spektrum sytuacji przywódczych i rozwoju nowych kompetencji liderskich.  

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie, w oparciu o literaturę przedmiotu, przeglądu 

wybranych modeli kluczowych kompetencji lidera oraz w oparciu o doświadczenia wybranych 

organizacji oraz literaturę, zdefiniowanie uniwersalnego modelu kompetencji lidera XXI 

wieku. 

 

 

2. Wyzwania dla organizacji i liderów XXI wieku 

 

Zmienność regulacji prawnych, turbulentne otoczenie, przemiany społeczne i gospodarcze, 

transformacja cyfrowa, wszechobecna globalizacja zmieniają rzeczywistość biznesową 

każdego dnia. Wielokulturowość zespołów pracowniczych, pojawiające się ogólnoświatowe 

kryzysy społeczne, gospodarcze, finansowe stawiają lidera w obliczu wyzwań dla których nie 

ma gotowych, wypracowanych strategii działania. Wojny, terroryzm oraz związane z nimi 

kryzysy emigracyjne zagrożenia epidemiczne mogą skutkować utratą poczucia bezpieczeństwa 

i pojawianiem się kryzysów egzystencjalnych. Różnice pokoleniowe i wynikające z nich 

rozbieżne systemy wartości dodają do wyzwań liderów dodatkowy obszar, któremu muszą 

stawić czoła. Złożoność i duża dynamika zmienności sytuacji przywódczych wymusza na 

liderach dużą elastyczność sposobów działania i wykazania się zwinnością w stosowaniu 

zróżnicowanych modeli przywództwa, adekwatnych do pojawiających się czynników 

sytuacyjnych.  
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Na wyzwania z jakimi mierzą się liderzy w organizacjach XXI wieku możemy spojrzeć z wielu 

perspektyw .  

Jedną z takich perspektyw jest niewątpliwie transformacja gospodarcza w obliczu której 

zostały postawione organizacje i liderzy w wielu krajach, w tym również liderzy kierujący 

polskimi organizacjami. Patrząc na zmiany wywołane transformacją gospodarczą w Polsce 

można stwierdzić, że Polska pod wieloma względami skorzystała z możliwości rozwojowych 

nią wywołanych (Bendyk , 2010).  

Obszarem zagrożeń współczesnego świata, które mogą mieć istotny wpływ na wyzwania przed 

jakimi staną liderzy w przyszłości, zajmował się również amerykański psycholog, badacz 

problematyki przywództwa i wykładowca University of Southern California, Warren Bennis. 

W swoim artykule „The Challenges od Leadership in the Modern World” zidentyfikował, że 

głównymi zagrożeniami dla stabilności świata są: katastrofa nuklearna/biologiczna, 

ogólnoświatowa pandemia, trybalizm i brak ludzkiej strony przywództwa. Stwierdził, że bez 

dobrego, ukierunkowanego w szczególności na aspekt ludzki przywództwa, rozwiązanie 

problemów wynikających z pierwszych trzech zagrożeń będzie niemożliwe (Bennis , 2007).  

Pojawiające się ostatnich dekadach kryzysy, z jednej strony wydają się być czymś trudnym i 

strasznym z drugiej jednak strony mogą być szansą dla rozwoju organizacji.  

W czasie kryzysu pierwszej dekady XXI wieku Polska charakteryzowała się wysokim 

poziomem elastyczności i dostosowania się sytuacji kryzysowej. Ta elastyczność była efektem 

wysiłków i starań jakie poczyniły firm w latach 2001-2002 , przystosowując się do nowych 

wymagań (CEO Challange Survey, 2010). 

Początek trzeciej dekady XXI wieku przyniósł liderom i organizacjom wyzwanie jakiego chyba 

nikt się nie spodziewał. Początek 2020 roku odznaczył się w historii świata na zawsze – 

pandemia COVID - 19  spowodowała, że  świat się zatrzymał. Kierowanie organizacją, 

przewodzenie ludziom w sytuacji tak dużej niepewności z jednej strony czyhającego zagrożenia 

życia i zdrowia, a z drugiej strony brak możliwości działania i prowadzenia biznesu tak jak to 

było dotychczas. To próba charakteru i umiejętności dla liderów – zarówno w wymiarze 

osobistym jak i organizacyjnym i zarządczym. Wyzwania z jakimi przyszło się mierzyć liderom 

w obliczu pandemii to ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na pytania: 

➢ jak działać pomimo ograniczeń – czyli jak przemodelować strategię działania aby była 

możliwa jej realizacja pomimo nakładanych obostrzeń? 

➢ jak zorganizować pracę w warunkach izolacji aby utrzymać jej jakość i efektywność? 

➢ jak wspierać pracowników i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa w obliczu 

zagrożenia życia i zdrowia? 
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➢ jak utrzymać wysoki poziom motywacji własną  i pracowników? 

➢ jak planować działania, kiedy zmienność i niepewność towarzyszy codziennej 

rzeczywistości biznesowej w sposób bardziej wyraźny niż wcześniej? 

Pandemia wymusiła na liderach zwracanie znacznie większej uwagi na „ludzkie” aspekty 

przywództwa. Dostępne do tej pory kanały komunikacji bezpośredniej, pozwalające na 

przekazywanie i odbieranie całego spektrum komunikatów, zarówno werbalnych jak i 

niewerbalnych z dnia na dzień zostały w bardzo istotny sposób zubożone.  

Praca zdalna to nie tylko kwestie komunikacji, ale również umiejętność posługiwania się 

narzędziami do pracy zdalnej, które do tej pory służyły bardziej jako narzędzia pomocnicze, aż 

do momentu, kiedy stały się podstawowym narzędziem codziennej pracy i komunikacji.  

„Przywództwo w trakcie rewolucji cyfrowej wymaga od liderów zmiany myślenia                                        

o strategii, o inwestycjach, o kulturze, a co najważniejsze - o sobie” (Okada  et al., 2021).  

Badania prowadzone przez ekspertów FranklinCovey wyłoniły 4 główne wyzwania, z 

którymi zmagają się liderzy największych organizacji na całym świecie: brak zaufania, niejasna 

wizja i strategia, luki w realizacji pożądanych celów, niewykorzystany potencjał zespołu i 

nieświadomość uzdolnień pracowników (Covey, 2021).  

Wyzwania przed którymi stają liderzy XXI wieku zostały również trafnie zidentyfikowane 

przez autorów raportu  Leading the social enterprise: Reinvent with a Human Focus, 2019 

Deloitte Global Human Capital Trends (Leading the social enterprise, 2019). W wyniku analizy 

wskazane zostały następujące kluczowe obszary będące wyzwaniami dla liderów (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabela 1  
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Wyzwania liderów XXI wieku wg. 2019 Deloitte Global Human Capital Trends 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie „ 2019 Deloitte Global Human Capital Trends”  

Wszechobecny świat VUCA, charakteryzujący się dużą złożonością, niepewnością, 

zmiennością i niejednoznacznością oraz nieustannie pojawiające się kryzysy, skłaniają  liderów 

do konieczności podejmowania trudnych decyzji. Decyzje te często prowadzą do pojawiania 

się negatywnych emocji, które mogą mieć wpływ na spadek motywacji, obniżony poziom 

zaangażowania, czy brak kreatywności u nich samych, ale również, a może przede wszystkim 

u ludzi którym przewodzą – z takimi wyzwaniami również muszą mierzyć się współcześni 

liderzy każdego dnia (Piątkowska, 2021).  

 

 

 Tempo zmian wymaga, aby liderzy ściślej ze sobą współpracować, 
aby być w stanie wymyślić zintegrowane rozwiązania w szybko 

zmieniającym się środowisku 
 

 Zmiany demograficzne oraz zmieniające się oczekiwania pracowników 
zwłaszcza pokolenia millenialsów, stawia organizacje przed wyzwaniem aby 
skupiać się nie tylko na zyskach ale również na głębszym celu ich działania 

 
 

Tempo zmian wymaga od organizacji aby  nadawać sens, przewodzić zwiększać 
swoje możliwości, aby osiągać i przekraczać cele finansowe 

 

    Zmieniające się oczekiwania klientów skłaniają organizacje do tworzenia czysto 
ludzkich doświadczeń, które tworzą swojego rodzaju osobiste połączenie z 

klienta poza produktem czy marką 
 

 Ciągły napływ nowych technologii oznacza, że organizacje muszą mieć 
możliwość działać i przewodzić w środowisku ciągłych innowacji tam, gdzie 

jutro jest niepewne 
 

 Szybkie tempo zmian w różnych branżach zmusza organizacje do innowacji i 
nieustannej poprawy działań 

 

 Zmiany wymuszają na organizacjach aby docierały bardziej zróżnicowanego 
grona pracowników  rozwój i uczenie się przez całe życie,  oraz nadawaniem 

sensu wykonywanej pracy 
 

 Napływ nowych technologii wymaga aby liderzy byli na bieżąco z nową 
technologią niezależnie od ich aktualnej pozycji 

 

 Zmieniające się oczekiwania klientów wymuszają większy koncentrację na 
kwestiach ryzyka i jakości, a każdy nawet najmniejszy problem może istotnie 

obniżyć wartość marki organizacji 
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3. Rola lidera w organizacji XXI wieku 

Liderzy XXI wieku współtworząc nową rzeczywistość, odgrywają niewątpliwe znamienną 

rolę w kształtowaniu rzeczywistości w jakiej funkcjonują współczesne organizacje. 

Wieloaspektowość wyzwań jakie stawia przed nimi współczesny świat wymaga wykazywania 

się przez liderów mądrym, odpowiedzialnym przywództwem i wieloaspektowym spojrzeniem 

na otaczającą ich rzeczywistość biznesową. 

Aby właściwie zdefiniować role współczesnego lidera, warto odpowiedzieć sobie na 

pytania:  Kim jest lider XXI wieku?  

Rafał Szczepanik definiuje lidera jako osobę za którą idą ludzie. Według niego liderem jest 

osoba ukierunkowana na ludzi, budująca wybitne zespoły, zachęcająca do działania i 

wpływająca na motywację tak, aby zespół realizował cele biznesowe. Lider jest osobą, która 

poza tym, że umie słuchać, umie też usłyszeć, promować pomysły swoich pracowników i 

wspólnie budować plan rozwoju. (Szczepanik, 2009). 

Wizerunek lidera przyszłości definiuje też Frances Hesselbein, wskazując, że przywódcą 

przyszłości, liderem następnego tysiąclecia będzie niewątpliwie osoba, która będzie się 

koncentrować w swojej działalności na budowani kultury organizacyjnej i opierająca 

zarządzanie o określony system zasad i wartości. Hesselbein wskazuje również, że  lider 

przyszłości powinien posiadać umiejętność  zarządzania potencjałem energii jak również 

wpływać na dobre samopoczucie ludzi (Hesselbein, 1997).  

Dale Carnegie, wyjaśnia, że pojęcie o tym, co to znaczy być przywódcą, jest często mylone 

przez ludzi,  utożsamiane jest często z kimś piastującym wysokie stanowisko tak jak np. 

generał, prezydent, premier czy prezes rady nadzorczej. Jednak w przywództwie chodzi o coś 

innego, przywództwo nie zaczyna się i nie kończy na najwyższych szczeblach hierarchii, jest 

ono potrzebne wszędzie tam, gdzie każdy z nas żyje i pracuje ( Carnegie , 1995).  

Z kolei Rafał Mrówka definiuje lidera jako osobę, która powinna potrafić kreować i 

komunikować koncepcje, rozważać wyznawane wartości, uczyć się słuchać oraz doceniać ludzi 

i ich idee i pomysły. To jest znacznie ważniejsze według niego niż wykazywanie się charyzmą 

(Mrówka, 2010).  

Swoje spojrzenie na lidera definiuje również Arkadiusz Potocki, wskazując, że lidera 

można określić jako profesjonalistę i pragmatyka, potrafiącego rozwiązywać problemy i 

wdrażać pozytywne zmiany, jak również posiadającego jasno określoną wizję celu.  Ważne 

jest, aby lider nie zapominał o rozwijaniu kompetencji zarówno tych własnych jak również 

swoich podwładnych. Ponieważ jedną z najważniejszych funkcji jaką pełni lider jest kierowanie 
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rozwojem ludzi, lider powinien budować i wspierać poczucie własnej wartości i sprawstwa 

wśród zespołu pracowników (Potocki, 2005).  

Michael Armstrong, wskazuje, że lider odgrywa kluczową rolę w procesie budowania 

wydajnego zespołu – wskazuje drogę i popycha ludzi we właściwym kierunku, wpływa na 

motywację, zauważa  i podkreśla wkład każdego z członków zespołu w realizację celów 

(Armstrong, 2016).  

 

4. Cechy i kluczowe kompetencje  lidera XXI wieku  

 

„Zmiana zachowań jest ważna zwłaszcza dziś w obliczu zmian pokoleniowych ich 

technologicznych jako przywódcy musimy się do nich przystosować” (Goldsmith, Motyl, 

2020).  

Marshall Goldsmith, mentor i coach kadry zarządzającej wyższego szczebla i światowy 

autorytet przywództwa w  wywiadzie udzielonym dla ICAN Management Review dokonuje 

charakterystyki lidera XXI wieku i tego jak powinien wyglądać proces jego rozwoju. „Zmiana 

zachowań jest ważna zwłaszcza dziś w obliczu zmian pokoleniowych i technologicznych jako 

przywódcy musimy się do nich przystosować” (Goldsmith, Motyl, 2020).  

W przeprowadzonym wywiadzie Marshall Goldsmith dzieli się swoimi spostrzeżeniami 

wynikającymi z badań kompetencji globalnego lidera przyszłości jakie przeprowadził 

(Goldsmith. Motyl, 2020).  Wskazuje, że wiele dotychczasowych elementów przywództwa 

pozostanie bez zmian, są nimi między inni takie obszary jak spójność czy  konsekwencja w 

działaniu. Goldsmith dodaje jednak, 5 czynników które diametralnie się zmienią są to: 

➢ Globalne spojrzenie, czyli myślenie w kategoriach globalnych; 

➢ Różnorodność kulturowa bardziej zróżnicowana struktura pracownicza; 

➢ Biegłość technologiczna, czyli umiejętność wykorzystania technologii;  

➢ Budowanie aliansów i partnerstw, istotnie wpływających na tempo jej rozwoju; 

➢ Ułatwianie pracy innym lider musi się nich otworzyć, słuchać, zadawać pytania i 

uczyć się.  

Aspektem współczesnego przywództwa zajęli się również autorzy raportu 2019 Deloitte 

Global Human Capital Trends (Leading the social enterprise, 2019). W wyniku 

przeprowadzonych badań stwierdzają, że organizacje zdają sobie sprawę z tego, że muszą 

rozwijać obecnie potrzebne umiejętności przywódcze liderów, takie jak umiejętność 

zarządzania operacjami, kierowanie zespołem, podejmowanie decyzji, wyznaczanie 
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priorytetów czy zarządzanie wynikami finansowymi. Wiedzą również, że rozwój liderów musi 

zmierzać w kierunku rozwoju kompetencji niezbędnych do tego aby sprostać wymaganiom 

szybko zmieniającego się, opartego na nowoczesnej technologii środowiska biznesowego. Do 

kompetencji, które zostały wskazane w raporcie należą w szczególności zarządzanie rosnącą 

złożonością i niejednoznacznością, świadomość technologii, zarządzanie zmieniającą się 

demograficznie grupą klientów i talentów, jak również radzenie sobie z różnicami narodowymi 

i kulturowymi.  

Jak wygląda zatem kwestia odpowiedzi organizacji na pytanie czy ich liderzy są gotowi na 

wyzwania XXI wieku?   

Zgodnie z wnioskami płynącymi ze wspomnianego powyżej raportu Deloitte (Leading the 

social enterprise, 2019) : 

➢ Osiemdziesiąt procent respondentów stwierdziło, że przywództwo XXI wieku ma 

wyjątkowe i nowe wymagania, istotne dla sukcesu ich organizacji.  

➢ Takie elementy jak integracja, uczciwość, odpowiedzialność społeczna, zrozumienie 

roli automatyzacji i przywództwa w sieci nie były czymś oczywistym i uważanym za 

istotne  jeszcze dziesięć lat temu, a obecnie są pożądane przez organizacje.  

➢ Programy rozwoju kompetencji przywódczych, według większości organizacji nie 

odpowiadają wyzwaniom XXI wieku. Jedynie 25% badanych organizacji stwierdziło, 

że skutecznie buduje cyfrowe kompetencje liderów, a tylko 30% twierdzi, że rozwija 

swoich liderów  skutecznie patrząc na to aby sprostać rosnącym wyzwaniom  

Podobne wnioski wyciąga Ministerstwo Edukacji Singapuru (Ministry of Education 

Singapore, 18.10.2021), wskazując w opublikowanym 18 października 2021 na stronie 

internetowej ministerstwa artykule „21st Century Competencies” kluczowe uniwersalne 

kompetencje XXI wieku, o których rozwijanie należy zadbać wdrażają właściwe zmiany do 

systemu edukacji, tak aby młodzi ludzie byli gotowi sprostać czekających ich wyzwaniom. 

Autorzy w swoim artykule (Ministry of Education Singapore, 18.10.2021) koncentrują się w 

szczególności na kompetencjach będących składowymi inteligencji emocjonalnej, wskazując 

na takie kompetencje jak :  samoświadomość, samozarządzanie, odpowiedzialne podejmowanie 

decyzji, świadomość społeczna, zarządzanie relacjami. Istotą kształtowania lidera 

odpowiadającego na potrzeby XXI wieku jest zadbanie o ukształtowanie jego tożsamości, 

nauczenia rozpoznawania i zarządzania emocjami, rozwój poczucia odpowiedzialności, troski 

o siebie i innych, budowania i rozwijania pozytywnych relacji z ludźmi, radzenia sobie z 

wyzwaniami, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji oraz trójpłaszczyznowego działania  -  

dla dobra własnego, innych i społeczeństwa.  
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Podobne spostrzeżenia ma Minouche Shafik  Dyrektor The London School of Economics 

and Political Science, w latach wcześniejszych była najmłodszą wiceprezes w historii Banku 

Światowego, gdzie pracowała przez 15 lat. W wywiadzie, którego udzieliła Alain Elkann w 

dniu 1 kwietnia 2018 roku, (Elkann, Shafik, 01.04.2018), Minouche Shafik podkreśla, że aby 

kształcić ludzi, którzy sprostają wyzwaniom XXI należy położyć nacisk na kluczowe 

kompetencje już podczas procesu edukacji uniwersyteckiej. Kieruje uwagę na takie 

kompetencje jak : syntetyzowanie i analizowanie informacji, oraz umiejętność krytycznego 

spojrzenia na nie.  Jak mówi M. Shafik: „W przeszłości w pracy liczyły się mięśnie, teraz liczy 

się umysł, w przyszłości liczyć się będzie serce”. 

Podobnie jak to wynika ze wspomnianych powyżej wniosków wyciągniętych przez 

Ministerstwo Singapuru, M. Shafik (Elkann, Shafik, 01.04.2018), również zwraca uwagę na 

istotną rolę jaką odgrywa inteligencja emocjonalna – umiejętności, których roboty nie potrafią, 

będą wymagane w przyszłości. Kolejnym obszarem jaki podkreśla jako ważny, jest praca 

dotykająca wielu aspektów w mulit dyscyplinarnych zespołach i z innymi ludźmi. Shafik nie 

zapomina również o kompetencjach cyfrowych, które w dobie wszechobecnej automatyzacji 

również są i będą pożądanymi kompetencjami w organizacjach XXI wieku. 

 

5. Model Kluczowych Obszarów Kompetencji Lidera XXI wieku 

 

Zważywszy na wyzwania przed jakimi stają liderzy w organizacjach XXI wieku, oraz 

biorąc pod uwagę przejmowane przez nich role w oparciu o analizę źródeł literatury polskiej i 

światowej, jak również ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, autorka na 

podstawie dokonanej syntezy wniosków podjęła próbę zbudowania uniwersalnego modelu kluc 
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Model – Kluczowe Obszary Kompetencji Lidera XXI wieku 

 

 

Schemat 1. Model – Kluczowe Obszary Kompetencji Lidera XXI wieku - opracowanie własne 

Opracowując model przywództwa przyszłości autorka, opierając się na potrzebach i 

rolach, jakie w swojej pracy przejmuje lider, wydzieliła cztery kluczowe obszary kompetencji 

– warstwy odpowiadające za różne aspekty działalności lidera w organizacji, a jednocześnie 

będące wzajemnie zależne od siebie. Wydzielone obszary wzajemnie się uzupełniają, tworząc 

jednocześnie swoistą mapę dla działań podejmowanych przez liderów.  

Wykazane w modelu obszary, odsłony przywództwa będące centrami kompetencji lidera w 

zakresie danego obszaru, zobrazowane zostały na opracowanym schemacie (Schemat 1), zaś 

ich zakres zdefiniowany został poniżej. 

Pierwszą i najważniejszą warstwą, stanowiącą fundamentalny element definiowanego 

modelu dobrego przywództwa przyszłości, jest ludzka strona przywództwa. Na tę warstwę 

składają się 4 kluczowe dla przywództwa elementy takie jak: inteligencja emocjonalna, 

szacunek, zaufanie i odpowiedzialność bez których nie można budować  innych obszarów. 

Tylko na tak silnym fundamencie możemy zbudować przywództwo przyszłości.  
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• INTELIGENCJA EMOCJONALNA – czyli zdolność rozumienia przez lidera, 

wykorzystywania i zarządzania własnymi emocjami w pozytywny sposób w celu 

złagodzenia stresu, skutecznej komunikacji, empatii dla innych, pokonywania wyzwań 

i rozładowywania konfliktów, wyzwalania wewnętrznej motywacji, umiejętność 

budowania relacji z innymi ludźmi, radzenie sobie z rozwiązywaniem konfliktów.  

Istotnym elementem inteligencji emocjonalnej jest empatia, która przejawia się 

otwartością na drugiego człowieka, wsłuchiwaniem się w  jego potrzeby i 

odpowiadaniem na nie oraz wzajemna troska o dobro członków zespołu. Empatia będzie 

się również przejawiać w wzajemnej życzliwości, otwartości na inne zdanie, opinie, 

wzajemne wsparcie w realizacji zadań. Inteligencja emocjonalna jest kluczowym 

elementem kompetencji lidera w sprostaniu zadaniom i rolom przed którymi staje.  

• ODPOWIEDZIALNOŚĆ - bycie liderem to nie tylko wielki przywilej ale również 

ogromna odpowiedzialność. W przedmiotowym modelu odpowiedzialność rozumiana 

jest jako gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za działania podejmowane 

zarówno przez samego lidera jak również każdego z członków jego zespołu. 

Odpowiedzialność lidera postrzegana jest również w aspekcie zespołowym – zespół jest 

tak silny jak jego najsłabsze ogniowo. Odpowiedzialność lidera to również 

odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

• SZACUNEK – znacznie wzajemnego szacunku jest w przedmiotowym modelu 

postrzegane wieloaspektowo. Szacunek jakim darzy lider zarówno członków zespołu, 

szacunek dla odmiennego punktu widzenia. Szacunek będzie się przejawiał w równym 

traktowaniu i postrzegania człowieka jako wartości najwyższej. W przywództwie 

równie ważny jak szacunek dla osiągnięć innych ich dostrzeganie i nadawanie  wartości, 

jest szacunek do siebie i swoich  osiągnięć. Szacunek w modelu postrzegany jest 

również jako szanowanie wzajemnej pracy, czasu członków zespołów, ale również 

szanowanie i dbanie o dobro wspólne organizacji, szacunek dla szeroko rozumianej 

odmienności w tym w szczególności różnorodności kulturowej, narodowościowej, 

pokoleniowej, etnicznej, wiekowej, światopoglądowej i inne. 

• ZAUFANIE - budowanie przywództwa bez fundamentu jakim jest zaufanie to jak 

budowanie zamków na piasku, mogą wyglądać pięknie ale tylko przez chwilę. Zaufanie 

w przywództwie pełni szczególną rolę, jest spoiwem pomiędzy liderem, a zespołem 

oraz jego poszczególnymi członkami. Pozwala działać zespołom jako jedność i 

koncentrując się na zewnętrznych aspektach rozwoju organizacji, radzeniu sobie z 
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kryzysami, bez ciągłego oglądania się za siebie w obawie przez wrogimi działaniami z 

wewnątrz. Zaufanie w przedmiotowym modelu odnosi się również do otwartości lidera 

na dzielenie się przywództwem z członkami zespołu i współpracownikami – w 

kontekście wieloaspektowości problemów i obszarów przed jakimi staje lider każdego 

dnia  kierowanie organizacją XXI wieku bez uzyskania synergii  współpracy w zakresie 

dzielenia się wiedzą byłoby nieefektywne.   

Kolejny obszar, w prezentowanych warstwach modelu obejmuje strategiczną stronę 

przywództwa. W zakresie tego obszaru zostały określone takie kluczowe elementy jak: 

strategia, partnerstwo, globalne spojrzenie i podejmowanie decyzji.  

• STRATEGIA - rozumiana w przedmiotowym modelu jako kompetencja lidera do 

tworzenia spójnej dla całej organizacji strategii, obejmującej swoim zakresem 

wszystkie obszary jej działalności, uwzględniając zarówno potencjał materialny jak i 

intelektualny w organizacji, w celu budowania przewagi konkurencyjnej w każdym z 

objętych nią obszarów w tym strategiczne spojrzenie na przyciąganie do organizacji 

niezbędnego co realizacji celów kapitału ludzkiego i strategia jego rozwoju .  

• PARTNERSTWO - partnerstwo w tym ujęciu należy rozumieć w dwóch aspektach – 

wewnętrznym i zewnętrznych. Aspekt wewnętrzy dotyczy budowania partnerskich 

relacji ze wszystkimi członkami organizacji i wzajemna współpraca, niezależnie od 

zajmowanego w hierarchii stanowiska – dla dobra organizacji i jej wszystkich 

członków. Partnerstwo w aspekcie zewnętrznym to kompetencja do tworzenia aliansów 

i budowania partnerskich relacji z innymi członkami rynku, dla potrzeb wzajemnego 

wsparcia, rozwoju, poszerzanie perspektywy patrzenia na różne sytuacji, czerpania ze 

wzajemnych doświadczeń, ale również kreatywnego podejścia do rozwiązywania 

wspólnych problemów i budowania wspólnie społecznej odpowiedzialności biznesu.  

• GLOBALNE SPOJRZENIE - funkcjonowanie w globalnej gospodarce wymaga od 

lidera globalnego spojrzenia. Jedną z kluczowych kompetencji lidera będzie zatem 

umiejętność patrzenia na rzeczywistość go otaczającą - tą obecną i tą przyszłą - nie tylko 

z perspektywy lokalnej, ale globalnie. Globalne spojrzenie wymusza też na liderze 

umiejętność odnajdywania się w środowisku wielokulturowym, w różnorodnym 

otoczeniu społecznym, gospodarczym i prawnym. Ta kompetencja jest niezbędna 

również w zakresie spojrzenia w aspekcie globalnym na rozwój organizacji i 

pozyskiwanych do współpracy pracowników i partnerów biznesowych z całego świata, 

oraz czerpanie w wiedzy i doświadczeń rynków światowych.  
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• PODEJMOWANIE DECYZJI - lider musi być zdolny do podejmowania decyzji w 

warunkach charakteryzujących się dużą zmiennością, niejednoznacznością, złożonością 

oraz z poczuciem niepewności tego co przyniesie jutro. Biorąc pod uwagę powyższe, w 

związku coraz większą złożonością podejmowanych decyzji w przedmiotowym modelu 

umiejętność podejmowania decyzji rozumiana jest również, jako otwartość i gotowość 

lidera do popełniania błędów,  podejmowania odważnych decyzji, w oparciu nie tylko 

o wiedzę własną lidera, która w wielu sytuacjach może już nie być wystarczająca, ale 

bazując na wiedzy członków zespołu czy współpracowników oraz braniu pełnej 

odpowiedzialności za te decyzje.  

Trzecim zdefiniowanym w przedmiotowym modelu obszarem jest operacyjna strona 

przywództwa, do której zaliczone zostały takie obszary jak: planowanie i organizacja, 

realizacja celów , zarządzanie zmianą, zarządzanie wiedzą.  

• PLANOWANIE I ORGANIZACJA – w zakres tej kompetencji wchodzi całokształt 

aspektów związanych umiejętnościami lidera w zakresie z planowania w organizacji, 

od planowania działań własnych i zespołu w niepewnym i nieprzewidywalnym 

otoczeniu, planowanie zasobów materialnych i niematerialnych, planowanie finansowe 

po planowanie rozwoju własnego i wspieranie w planowaniu ścieżek rozwoju 

pracowników. Lider, który posiada kompetencje organizacyjne potrafi doskonale, w 

sposób przemyślany organizować pracę własną i zespołu, rozdzielać zadania, role 

zgodnie z możliwościami i potencjałem. 

• REALIZACJA CELÓW – rozumiana jako pełne przejęcia właścicielstwa stawianych 

celów jak również odpowiedzialności za ich osiąganie we wszystkich aspektach 

podejmowanych działań, w szczególności, celów strategicznych, biznesowych, 

finansowych, operacyjnych, rozwojowych. W tej kompetencji zawiera się również 

umiejętność skutecznego egzekwowania realizacji celów od członków zespołu, 

współpracowników,  przy zachowaniu dobrych relacji, wysokiego poziomu motywacji, 

zaangażowania i atmosfery wzajemnej życzliwości i wsparcia.  

• ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – pozostaje w relacji z umiejętnością lidera do 

poszukiwania i identyfikacji potrzeby dokonania zmian w organizacji w celu 

podniesienia jej konkurencyjności, poprawy rentowności, a następnie jego zdolność do 

przeprowadzania organizacji i ludzi przez proces koniecznych zmian, z 

uwzględnieniem maksymalizacji korzystnych efektów z nich płynących, przy 

zachowaniu wysokiego poziomu zaangażowania i motywacji pracowników.   
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• ZARZĄDZANIE WIEDZĄ – obejmuje zdolność lidera do skutecznego zatrzymywania 

w organizacji wiedzy, niezbędnej do jej sprawnego funkcjonowania. Jest to również 

umiejętność gromadzenia i transferu wiedzy pomiędzy pracownikami organizacji. W 

zakres tej kompetencji wchodzi również budowanie świadomości posiadanych w 

organizacji zasobów wiedzy, oraz umiejętne jej wykorzystywanie w celu rozwoju i 

budowania przewagi na rynku.   

Jako czwarty obszar kluczowych kompetencji lidera XXI wieku został wyodrębniony 

obszar związany z techniczną stroną przywództwa, a w jego ramach wskazano 

następujące zakresy kompetencyjne: nowe media, zarządzanie innowacją, zarządzanie 

danymi i bezpieczeństwo.  

• NOWE MEDIA – to zwinność lidera w wykorzystywaniu nowych mediów, to przede 

wszystkich wiedza dotycząca ich zastosowanie i zwinne wykorzystywanie ich w 

codziennych działaniach mających na celu budowaniu przewagi konkurencyjnej 

organizacji, komunikowanie się za ich pośrednictwem z otoczeniem wewnętrznym i 

umiejętne wykorzystywanie ich do rozwoju organizacji i komunikacji z otoczeniem 

zewnętrznym. 

• ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ – to otwartość  i umiejętność lidera do poszukiwania 

nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych na rynku, pozwalających na 

zachowanie zwinności technologicznej organizacji, optymalizację działań i procesów, 

zwiększanie rentowności, oraz podnoszenie konkurencyjności organizacji na ryku 

globalnym. Jest to również zdolność lidera do spojrzenia na procesy i innowacje przez 

pryzmat społecznej odpowiedzialności prowadzonego biznesu.   

• ZARZĄDZANIE DANYMI – to umiejętność pozyskiwania, właściwego 

selekcjonowania, agregowania i przechowywania danych i informacji, a  przede 

wszystkich umiejętne ich wykorzystywanie do podejmowania decyzji biznesowych.  

• BEZPIECZEŃSTWO – to umiejętność właściwego zarządzania obszarem 

bezpieczeństwa, skutkująca zapewnieniem wieloaspektowego bezpieczeństwa w 

organizacji - zarówno w zakresie organizacyjnym, fizycznym, informacyjnym, 

zachowania ciągłości działania organizacji, ale również zapewniając bezpieczeństwo w 

zakresie psychologicznym. 

•  
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4. Wnioski 

 

Istotą kształtowania lidera odpowiadającego na potrzeby XXI wieku jest zadbanie o 

ukształtowanie jego tożsamości, nauczenie rozpoznawania i zarządzania emocjami, rozwój 

poczucia odpowiedzialności, troski o siebie i innych, budowania i rozwijania pozytywnych 

relacji z ludźmi, radzenia sobie z wyzwaniami zmieniającego się świata, korzystania z synergii 

współpracy, poszukiwania rozwiązań, podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz 

trójpłaszczyznowego działania  -  dla dobra własnego, innych i społeczeństwa. 

Wszystkie wyżej wymienione obszary i wymienione w ich ramach składowe 

umiejętności, mają wymiar wieloaspektowy i są jednocześnie nierozerwalne i ściśle ze sobą 

powiązane. 

Wskazać jednocześnie należy, że aby powyższy model mógł być skutecznie 

wykorzystany, kluczowe jest spojrzenie na niego przez pryzmat elastyczności i zwinności. 

Wymaga on zatem zachowania elastycznego podejścia w aspekcie ludzkim i strategicznym oraz 

zwinności lidera po stronie operacyjnej i technicznej przywództwa.   

Przywództwo XXI wieku ma wyjątkowe i nowe wymagania, istotne dla sukcesu 

organizacji. Obszary kompetencji liderów zarówno ze strony ludzkiej, organizacyjnej, 

strategicznej i technologicznej wymagają spójnego – zwinnego i elastycznego podejścia.  

Kluczowe dla spójnego i efektywnego działania organizacji są takie elementy jak 

integracja, uczciwość, odpowiedzialność społeczna, zrozumienie roli automatyzacji i 

przywództwa w sieci -  to obszary pożądane przez organizacje XXI wieku.  

Stwierdzić jednocześnie należy, że programy rozwoju kompetencji przywódczych, na 

różnych etapach edukacji, nie odpowiadają wyzwaniom XXI wieku, aby im sprostać konieczne 

są zmiany – przewidywanie i zrozumienie potrzeb zmieniającego się świata oraz ścisła 

współpraca świata nauki i biznesu.  

Kluczowe kompetencje XXI wieku, winny być kształtowane od najmłodszych lat i  

zaimplementowane w programy edukacyjne, tak aby młodzi ludzie byli gotowi sprostać 

czekającym na nich wyzwaniom. 

Na liderów w organizacjach XXI wieku niewątpliwie czeka wiele wyzwań. Ustawiczne 

uczenie się, zdobywanie nowych umiejętności, wiedzy i kształtowanie pożądanych postaw oraz 

rozwijanie kompetencji, które następnie pozwolą im na sprostanie tym wyzwaniom przyszłości, 

jest wpisane w codzienny plan działania liderów XXI wieku.   

 

 



Kluczowe kompetencje… 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 171 

Bibliografia: 

 

1. Antczak Z. , 2014, Kierunki rozwoju funkcji personalnej w organizacjach w Polsce, [w:] Z. Antczak, S. 

Borkowska (red.), Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania, Warszawa, Difin; 

2. Armstrong M., Taylor s. 2016, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Wolters Kluwer; 

3. Armstrong M. ,2010, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 

4. Bendyk E., 2010, Rozwój ale jaki? Cele i zasady rozwoju, [w:] Jaka wspólnotowość Polaków w XXI wieku, 

Materiały V Kongresu Obywatelskiego, Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową;  

5. Bennis W., 2007, The Challenges of Leadership in the Modern World,  Vol.62, No 1, American Psychologist;  

6. Carnegie D., 1995 I ty możesz, być liderem, Warszawa, Wydawnictwo Studio EMKA; 

7. Covey S.P., 2004, Zasady skutecznego przywództwa, Poznań, Dom Wydawniczy Rembis;  

8. Goldsmith M., Motyl P., 2020 luty – marzec, Pytajcie, słuchajcie i uczcie się, ICAN Management Review 

Polska; 

9. Hesselbein F., 1997, Lider przyszłości, Inspiracje, Warszawa, Business Press;  

10. Jokinen T., 2005,  Global leadership competencies: a review and discussion., 29, 2/3; ProQuest University of 

Vasa, Finland, Jurnalof European Industrial Training;  

11. Kim D. H., Fitchett G. , Anderson J. L., Garman, A.N. , Management and leadership competencies among 

spiritual care managers, Journal of Health Care Chaplaincy. Jan-Mar 2022 

12. Maśloch P., 2018, Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnych organizacji, Warszawa, 

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej; 

13. Mrówka R., 2010, Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Kraków, Wolters Kluwer 

Polska; 

14. Okada J.,Hering E.L., McManus R., 2021 sierpień-wrzesień, Wyzwania Cyfrowego Przywództwa, ICAN 

Management Review Polska; 

15. Piątkowska A., 2021, Przywództwo w świecie VUCA, Gliwice, Wydawnictwo Helion S.A.,; 

16. Potocki A.(red.), 2005, Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Warszawa, Difin; 

17. Szczepanik R., 2009, Komandosi w białych kołnierzykach. Metody zarządzania stosowane przez najlepszych 

menedżerów, Gliwice, Helion; 

18. Willink J., Babin L., 2022, Ekstremalne przywództwo. Elitarne taktyki Navy SEALs Elkann A., 1 kwietnia 

2018, Interview with Minouch Shafik, (2022-06-16), https://www.alainelkanninterviews.com/minouche-

shafik  

19. 21st Century Competencies, (2022-06-16), https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/21st-century-

competencies 

20. Franklin Covey, 4 role lidera (2022-06-16), https://franklincovey.pl/przywodztwo/4rl/ 

21. Leading the social enterprise: Reinvent with a human focusc2019 Deloitte Global Human Capital Trends, 

2019, (2022-06-15),  www.deloitte.com 

22. The Conference Board, CEO Challange Survey 2007 i 2010, (2022-06-18), 

http://www.outsourcing.com.pl/10077,wyzwania_dla_ceo_w_2010.html. 

 

https://www.alainelkanninterviews.com/minouche-shafik
https://www.alainelkanninterviews.com/minouche-shafik
https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/21st-century-competencies
https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/21st-century-competencies
https://franklincovey.pl/przywodztwo/4rl/
http://www.deloitte.com/
http://www.outsourcing.com.pl/10077,wyzwania_dla_ceo_w_2010.html


Analiza popularności… 

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 172 

ANALIZA POPULARNOŚCI JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA 

W ODNIESIENIU DO OBSZARÓW ZASTOSOWANIA W 2021 ROKU 

Dominika KANSY1 

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice; dominika.kansy@ue.katowice.pl; identyfikator ORCID 

0000-0002-3071-8895 

* Korespondencja: dominika.kansy@uekat.pl; Tel.: +48-507-44-19-25 

 

Streszczenie: Celem poniższego artykułu było wykonanie analizy popularności języków 

programowania w stosunku do ich przestrzeni użytkowej. Badania przedstawione w artykule 

zostały wykonane w oparciu o dane pochodzące ze stron internetowych. Do analizy 

i przetwarzania danych wykorzystano metody eksploracji danych przy użyciu komputerowego 

programu R. W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano wiedzę o  typach języków 

programowania w zakresie ich użytkowania na podstawie popularności według rankingów 

międzynarodowych. 

Słowa kluczowe: języki programowania, ICT, innowacyjność 

 

A STUDY OF PROGRAMMING LANGUAGE POPULARITY IN 

RELATION TO CONCEPTS OF USE IN 2021  

 

Abstract: The purpose of the following article was to perform an analysis of the popularity of 

programming languages in relation to their usable space. The research presented in the article 

was based on data from websites. Data mining methods were used to analyze and process the 

data using the R computer program. As a result of the analysis, knowledge about the types of 

programming languages in terms of their usage space based on popularity according to 

international rankings was obtained. 

Keywords: programming languages, ICT, innovation 
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1. Wprowadzenie 

Wraz z postępem technologicznym, zmieniają się typy gospodarek. Współczesne 

gospodarki zmieniają się z gospodarek materiałochłonnych na gospodarki budujące systemy 

wiedzy i aplikujące nowoczesne technologie, dziejącej się w Czwartej Rewolucji 

Przemysłowej. Rozwój technologii i innowacji buduje gospodarkę 4.0. Głównym czynnikiem 

tej zmiany jest innowacyjność. Gospodarka 4.0 korzysta z rozwoju ICT wraz z językami 

programowania i powszechnie stosowanymi algorytmami, będących wsparciem między 

innymi dla uczenia maszynowego, a tym samym sztucznej inteligencji. Działy IT 

w przedsiębiorstwach są siłą napędową innowacyjności we współczesnych przedsiębiorstwach, 

pod warunkiem, że organizacje jest w stanie rozwijać działy IT, a rynek pracy dysponuje 

odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. W przeciwnym razie firmy zmuszone są skorzystać z 

outsourcingu usług IT. Rynek zapewnia szeroki dostęp usług IT. W przemyśle 4.0 rośnie 

zapotrzebowanie na cyfrowe kompetencje, co zmienia rynek pracy związany  

z sektorem IT i nie tylko. Jednocześnie narzędzia IT także są modyfikowane lub tworzone są 

nowe, powodując tym samym dalszą ewolucję sektora IT, biznesu oraz społeczeństw. 

Celem niniejszej pracy jest analiza popularności języków programowania na rynkach 

użytkowników.  

 

2. Gospodarka innowacyjna  

W gospodarce zachodzą zmiany w wielu procesach technologiczno-informatycznych, 

produkcyjnych,  organizacyjnych, kadrowych. Czynnikiem sprawczym zmian są innowacje. 

Współczesne innowacje rozumiane są bardzo szeroko, a ich siłą napędową są technologie ICT 

(Boons and Luedeke-Freund, 2013). Innowacyjność jest dla organizacji drogą do osiągnięcia 

sukcesu w środowisku biznesowym i niezbędnym warunkiem utrzymania wysokiej 

konkurencyjności Maier i in., 2018). W ostatnich dwóch dekadach, innowacja stała się 

atrakcyjnym polem badań dla naukowców.  Jednym z obszarów badań są języki programowania 

i ich praktyczne zastosowanie. Innowacja, jako obszar, jest definiowana na wiele sposobów 

przez różnych badaczy. W niniejszym opracowaniu posłużono się definicją przedstawioną 

przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).  

W podręczniku Oslo z 2018 roku (OECD) innowacja jest definiowana jako "nowy lub 
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ulepszony produkt lub proces (lub ich kombinacja), który znacząco różni się od poprzednich 

produktów lub procesów jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom 

(produkt) lub wprowadzone do użytku przez jednostkę (proces)". Przytoczona definicja 

innowacji, podana przez OECD, jest skierowana do każdej organizacji, ponieważ używa 

ogólnego terminu "jednostka" dla osób odpowiedzialnych za innowacje. Innowacyjność 

dotyczy zarówno sektora biznesowego, a więc innowacji biznesowych, gdzie firma staje się 

głównym podmiotem odpowiedzialnym za innowacje (Maier i in. 2020), jak i innowacji 

wprowadzanych przez środowiska pozabiznesowe. Wśród kategorii innowacji, szczególnego 

znaczenia w Przemyśle 4.0, dziejącej się czwartej rewolucji przemysłowej, zajmują innowacje 

komputerowo-informatyczne (ICT). Termin Przemysł 4.0 (Industrie 4.0 – nazewnictwo  

z języka niemieckiego) − w skrócie I 4.0 − został zaproponowany przez środowiska biznesowe 

i rządowe, promujące niemiecką myśl techniczną, podczas targów w Hanowerze w 2011 roku. 

Za ojca koncepcji, można uznać Klausa Schwab profesora, naukowca  

w dziedzinie badań dotyczących technologii i ekonomii, a także pomysłodawcy „World 

Economic Forum” w Davos. K. Schwab założenia (ideę) czwartej rewolucji przemysłowej, na 

której opiera się koncepcja Przemysłu 4.0, zawarł w opracowaniu z 2016 roku (Schwab, 2016). 

Nowa koncepcja rozwoju przemysłu jest filozofią, ideologią rozwoju bazującą na 

inteligentnych i zdigitalizowanych technologiach czwartej rewolucji przemysłowej, 

z dominacją mechatronizacji procesów i spersonalizowanych produktów (wyrobów) (Erro-

Garcés, 2021, Peters, 2016, Hermann i in., 2015; Gracel & Łebkowski, 2018).  

W Przemyśle 4.0 skomputeryzowane systemy produkcji są wyposażone w łącza sieciowe 

z utworzonymi cyfrowymi systemami bliźniaczymi, co zapewnia im komunikację z innymi 

obiektami i przekazywanie informacji o pracy urządzeń (maszyn) w czasie rzeczywistym  

z możliwością bieżącej optymalizacji czynności. Technologie komunikują się ze sobą  

i wymieniają dane poprzez IoT i gromadzą dane w cloud computing. Rozwój narzędzi ICT 

(kapitał intelektualny) jest obok kapitału fizycznego i ludzkiego jednym z głównych 

determinantów postępu technologicznego w Gospodarce 4.0. Innowacyjność i skuteczność 

wprowadzania zmian są wyznacznikami konkurencyjności. Rozwój technologii IT wpisuje się 

w politykę UE.  Wiele z dostępnych programów wsparcia dla innowacyjności opiera się na 

triadzie: nauka, technologia i innowacje. Uwarunkowania ekonomiczne, finansowe  

i społeczne gospodarek nie pozostają bez znaczenia (Gajdzik, 2022). Wysoki poziom PKB na 

jednego mieszkańca ułatwia krajom budowanie innowacyjności. Wiele z nich zmienia swoją 

politykę poprzez zwiększanie inwestycji w innowacje biznesowe i przedsiębiorczości. 

Niemniej w skali krajów wspólnoty UE występują różnice pomiędzy krajami o niskim 
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potencjale innowacyjnym a liderami w tym obszarze (Verspagen, 2006; Kergroach, 2016; 

Asheim i in., 2016). W traktacie lizbońskim jednym z głównych celów jest wspieranie 

zrównoważonego rozwoju wszystkich państw członkowskich.  Zrównoważoność jest wpisana 

w rozwój Przemysłu 4.0. Autorzy Gajdzik i in. (2020) dokonali analizy zazębiania się 

technologii, czy też filarów Przemysłu 4.0 w aspekcie kontunuowania (realizacji) strategii 

zrównoważoności, dochodząc do wniosku, że Przemysł 4.0 nie istnieje bez sustainability,  

a wręcz zrównoważoność jest warunkiem koniecznym do rozwijania nowoczesnych 

technologii Przemysłu 4.0 w dążeniu do poszanowania zasobów, według zasady: środowisko 

dla nas i przyszłych pokoleń (raport Brundtland).   

Technologie informatyczno-komputerowe są podstawą (zaczątkiem) do zmian w kierunku 

Przemysłu 4.0. Pełna, czy też pogłębiona digitalizacja są w różnych zakresach wykorzystywane 

w przedsiębiorstwach. Na rynku działają sektory przemysłu, gdzie poziom automatyzacji 

i cyfryzacji jest większy niż w innych, np. sektor automotive, przemysł spożywczy, obuwniczy, 

tekstylny, jak i sektory, gdzie technologie ICT są wykorzystywane  

w mniejszym zakresie, chociaż nie marginalnym. Wielu naukowców (zespołów badaczy) 

analizowało użytkowanie ICT w sektorach przemysłu. Analizy są o tyle łatwe do 

przeprowadzenia, że Główny Urząd Statystyczny raportuje wykorzystanie ICT w sektorach 

(branżach) przemysłu w Polsce. W skali europejskiej i światowej dostępne są raporty  

z pomiarów innowacyjności. 

Digitalizacja jest wyznacznikiem innowacyjności. W dokumencie Komisji Europejskiej: 

Digitising European Industry (2016) czytamy, że technologie cyfrowe ulepszają procesy 

biznesowe i produkcyjne oraz produkty i usługi. Do badania i porównywania poziomu 

innowacyjności państw UE służy Europejski Ranking Innowacyjności (EIS). Wyniki 

prezentowany są na podstawie analizy wskaźników dotyczących takich obszarów, jak: nakłady 

na działalność innowacyjną, obszary innowacyjności, wykorzystanie ICT, transfer wysoko- i 

średniozaawansowanych technologii, kwalifikacje zasobów ludzkich, patenty, dostęp do 

Internetu szerokopasmowego, PKD na osobę i inne. W  kwietniu 2016 roku Komisja 

Europejska zainicjowała działania określane jako: Digitising European Industry, 

w skrócie: DEI. Celem inicjatywy było zwiększanie konkurencyjności gospodarek krajów Unii 

Europejskiej przez wdrażanie cyfrowych innowacji w  przedsiębiorstwach. Przyjęto bowiem 

założenie, że podstawą dla rozwoju Przemysłu 4.0 jest wysoki poziom digitalizacji 

przedsiębiorstw. 

Do oceny poziomu digitalizacji w skali makro służą wskaźniki: NRI (Networked 

Readiness Index )  i DESI (Digital Economy and Society Index).  Wskaźnik NRI  opracowany 
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był na potrzeby Światowego Forum Ekonomicznego, a wskaźnik  DESI (indeks około 30 

wskaźników) opracowała Komisja Europejska w  celu monitorowania poziomu cyfryzacji 

państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Turcji. Dodatkowym wskaźnikiem jest 

EDPR. W  obszarach: platform współpracy, prac badawczych i  rozwojowych, innowacji 

technologicznych, standaryzacji i otoczenia regulacyjnego, pilotażowych projektów lub testów, 

baz zasobowych (ośrodki cyfrowej innowacji), rozwoju umiejętności pracowniczych 

(kompetencje 4.0),  wsparcia dla startupów. Używając indeksów NRI i DESI ocenia się: 

dostępność i szybkość sieci, poziom cyfryzacji biznesu i państwa, dostępność wysoko 

wyspecjalizowanych pracowników na rynku pracy i poziom edukacji. 

 

3. Innowacje a języki programowania 

Technologie IT są istotnymi zasobami produktywności w skali makro, mezo i mikro. Dzięki 

ich rozwojowi jest możliwe gromadzenie, przetwarzanie i analiza coraz większych ilości 

danych. To z kolei prowadzi do pozyskiwania informacji, które następnie służą budowaniu 

nowej wiedzy, kreując dalszy rozwój narzędzi IT. Gospodarka 4.0 oparta o ICT jest więc często 

definiowana jako gospodarka oparta na wiedzy (ang. Knowledge Economy). Dostęp do wiedzy 

rzutuje na konkurencyjność biznesu, a tym samym państw i społeczeństw (Olszak, 2014). Wraz 

z wykształceniem nowej wiedzy, ewoluują również techniki i metody informatyczne, systemy 

operacyjne, zmieniają się technologie. To wszystko ściśle związane jest także ze zmianami 

jakie zachodzą w językach programowania, które są fundamentem cyfryzacji. Transformacja 

cyfrowa uznawana jest za światowy megatrend gospodarek wysoko rozwiniętych, rzutujących 

na pozostałe gospodarki (Wrycza & Maślankowski, 2019). Rozwój technologii 

teleinformacyjnych jest naturalnym etapem postępu technologicznego trzeciej rewolucji 

przemysłowej z 1969 roku, której symbolem stała się elektronika i silnie zautomatyzowana 

produkcja (Adamczewski, 2017; Adamczewski, 2020). Trudno dzisiaj znaleźć sektor 

gospodarki odizolowany od tego, co dzieje się na gruncie rozwiązań ICT (informatyczno-

komunikacyjnej technologii).  

Rozwój informatyki i komputeryzacja ukształtowały nową gospodarkę zwaną gospodarką 

informatyczną (ang. Information Economy) lub gospodarką cyfrową (ang. Digital Economy). 

Cyfrowość wkroczyła z impetem do przemysłu. Zmiany, które dokonują się w biznesie  

w sferze cyfryzacji w strukturach współpracujących przedsiębiorstw, D. Tapscott (1999) 

nazwał sieciową formą inteligentnej współpracy (ang. Networked Intelligence). Ukształtowaną 



D. Kansy 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 177 

sieć cechuje silna digitalizacja funkcjonowania przemysłu w cyfrowej gospodarce i w 

cyfrowym społeczeństwie. 

Technologie komputerowe i teleinformacyjne stworzyły nowe warunki i możliwości 

prowadzenia biznesu. Digitalizacja (cyfryzacja) przemysłu, na szeroką skalę, rozpoczęła się  

w latach 90. ubiegłego wieku (Snabe i in., 2016). Pomimo, że cyfrowość jest rezultatem trzeciej 

rewolucji, to nadal jest budowana ponieważ zmieniło się podejście do cyfryzacji biznesu 

(Arens, 2018). W czwartej rewolucji  cyfryzacja ma być pełna. Digitalizacja jest konwersją 

danych analogowych przy użyciu dostępnej technologii w formę cyfrową (Oxford English 

Dictionary, 2016). Digitalizacja to przekształcenie powiązań komunikacyjnych  

z funkcjami i modelami biznesowymi w cyfrowe rozwiązania sieciowe (Bloomberg, 2018). 

Cyfryzacja integruje technologie w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej 

na całym świecie (Clerck, 2017). Digitalizacja to także zbiór cyfrowych produktów i usług 

(Oxford English Dictionary, 2016), które z reguły powstają przez technologie cyfrowe łączące 

procesy wytwórcze i usługowe. W przedsiębiorstwach cyfryzacja usprawnia  automatyzację 

procesów. Cyfrowy biznes osiąga wyższą produktywność poprzez elastyczność i zwinność 

operacji (Vernersson i in., 2015). W czwartej rewolucji przemysłowej digitalizacja rozszerza 

się na  całe łańcuchy dostaw, począwszy od zaopatrzenia, poprzez produkcję, i dalej sprzedaż, 

aż po logistykę odwrotną. Cyfryzacja poza transferem danych z analogowych do cyfrowych 

(jak to podano na początku) doskonali procesy przez tworzenie wydajnych interfejsów  

i  wymianę ogromnych zbiorów danych w czasie rzeczywistym, a także przez informatyczne 

systemy zarządzania i  wsparcia procesowego (Bogner  i in, 2016). Wsparcie procesowe jest 

możliwe dzięki rozbudowanym, innowacyjnym, dostępnym programom i aplikacjom 

komputerowym zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i dla biznesu. Pięć generacji 

języków programowania ujęto w tabeli (Tabela 1). 
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Tabela 1. 

Generacje języków programowania  

Generacja Opis Przykłady 

Pierwsza maszynowe, oparte na binarnym kodowaniu instrukcji 

(języki procesorów) 

język maszynowy (każdy typ 

komputera operował własnym 

kodem binarnym) 

Druga assemblery SOAP 

Trzecia języki wysokiego poziomu, pozwalające na 

programowanie przy użyciu instrukcji warunkowych, 

sekwencyjnych i pętli, znajomość architektury 

komputerowej nie jest konieczna 

C, C++, Java, Python 

Czwarta bardzo wysokiego poziomu, do specjalistycznych 

zastosowań 

SQL 

Piąta najbliższe językowi naturalnemu, wykorzystywane 

przy sztucznej inteligencji 

PROLOG 

Źródła: opracowanie własne. 

Do tej pory świat komputerowy operuje ponad 500 językami programowania, niektóre się 

zdezaktualizowały a inne zostały zmodyfikowane i dostosowane do poziomu technologii. 

Języki programowania, które powstały w XX wieku takie, jak: Assembly, C, C++, C#, SQL, 

Matlab, Python, Objective-C, Java, JavaScript, PHP, Ruby, nadal są stosowane i doskonalone.  

Nowo powstałe języki czasami nie wypierają języków dotychczas stosowanych. Niektóre 

budowane są od podstaw, a inne na bazie dotychczasowych. Do nowych i spopularyzowanych 

należą Kotlin, Swift, Go, Julia.  Zdarza się, że z powodu istniejących trendów rynkowych 

niektóre języki programowania są okresowo lub całkowicie wycofywane z użytkowania.  

W ich miejsce powstają nowe, które mają szersze zastosowanie lub uwzględniają inną klasę 

problemów niż poprzednie, np. ze względu na moce obliczeniowe, typologie zadań 

użytkowników (Tratt&Welc, 2014). 
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4. Analiza języków programowania na podstawie rankingów popularności 

Do przeprowadzenia badań użyto danych pochodzących z dwóch stron internetowych, które 

wybrano zgodnie z przyjętym tematem publikacji. Jedna ze stron to 

https://pypl.github.io/PYPL.html, a druga to strona wydawnictwa https://www.packtpub.com/. 

Obydwie strony udostępniają dane typu open. Na potrzeby przyjętego tematu pracy, dane 

zostały posegregowane według zakresu czasowego (rok 2021) oraz według użyteczności 

języków programowania w poszczególnych technologiach nowej generacji, które uznaje się za 

kluczowe w gospodarce 4.0 i czwartej rewolucji przemysłowej. 

Według PYPL index6 największym zainteresowaniem w ostatnim roku cieszyły się 

następujące języki (Rysunek 1):  

 

Rysunek 1. Ranking języków programowania. Źródło:: https://pypl.github.io/PYPL.html (dostęp 

listopad 2022) 

Pozostałe języki takie, jak: Ruby, Ada, Scala, Visual Bacic, Dart, Lua, będące w rankingu 

odpowiednio na miejscach 16 do 21, osiągnęły wartości od 1% do 0,4%. 

 
 

https://pypl.github.io/PYPL.html
https://www.packtpub.com/
https://pypl.github.io/PYPL.html
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Natomiast według wydawnictwa Pact Publishing, które publikuje jedynie materiały 

dotyczące technologii IT i związanych z nimi narzędzi, ranking został zbudowany na podstawie 

liczby publikacji dotyczących języków programowania w ich obszarach użytkowania.  Obszar 

badań zawężono do roku 2021, w których całkowita liczba publikacji wyniosła 542, z czego 

236  (44%) dotyczyło języków programowania. Warto zwrócić uwagę, że w latach 2015-2020 

publikacje związane z językami programowania stanowiły ponad 50% wszystkich, przy czym 

od roku 2014 do 2017 ten procentowy udział wzrastał do poziomu około 59% w roku 2017, 

następnie z roku na rok następował spadek. Liczbę publikacji  

w latach 2014-2021 zaprezentowano na rysunku (Rysunek 2). 

 

Rysunek 2. Liczba publikacji dotycząca języków programowania w porównaniu do liczby wszystkich 

publikacji w latach 2014-2021. Źródło; : opracowanie własne na podstawie https://www.packtpub.com/ 

(dostęp październik 2022). 

Języki programowania są narzędziami uniwersalnymi, mimo tego dla profesjonalistów 

wybór języka jest decyzją istotną w budowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa  

ze wskazaniem na konkretne technologie. Oprócz obszaru zastosowań zależy on od wielu 

czynników, np. szybkość, wielkość i bezpieczeństwo tworzonych aplikacji, a także ich 

możliwości adaptacyjne. W procesie decyzyjnym należy uwzględnić również sytuację ujętą  

w pytaniach: Czy program jest budowany od podstaw?, Czy potrzebna jest modyfikacja  

w kategoriach rozbudowy lub aktualizacji?. W większości wybór należy do programistów. 

Zdarza się, że proces decyzyjny ma element subiektywizmu wynikający ze: specyfiki 

upodobań, doświadczenia, umiejętności programisty. Dobór języka jest podporządkowany 

również dostępem do zintegrowanego środowiska programistycznego (Integrated Development 

Environment - IDE). W tabeli (Tabela 2) przedstawiono obecne obszary użytkowe języków 

programowania w publikacjach w roku 2021. Zastosowano nazewnictwo angielskie ze względu 

na nie zawsze precyzyjne tłumaczenia technologii w języku polskim. 
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Tabela 2.  

Liczba publikacji dla języków programowania w ich obszarach użytkowania 
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Python 73 17 4 8 1 3 0 1 0 107  

JavaScript 5 4 1 24 0 0 0 0 0 34  

C# 0 6 1 14 0 0 4 4 0 29  

Java 0 5 0 7 0 0 1 1 0 14  

C++/C 0 4 2 0 0 0 0 1 3 10  

Swift 0 0 0 0 1 0 7 2 0 10  

Kotlin 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  

Powershell 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3  

HTML 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3  

Dart 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3  

TypeScript 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  

PHP 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  

Go 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  

SQL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

CSS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2  

Rust 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2  

Scala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Groovy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  

Julia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  

Lua 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
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Assembly 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  

R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.packtpub.com/ (dostęp: październik 2022) 

Najwięcej publikacji w tematyce języków programowania dotyczyło danych (Data), czyli 

zagadnień typu pobierania, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, uczenia maszynowego 

i głębokiego uczenia, analityki biznesowej (BI), programowania baz danych  

i ich administracji, komputerowego rozpoznawania obrazów. Kolejnym obszarem było 

tworzenie i zarządzanie stronami i aplikacjami internetowymi (Web Development), następnie 

programowanie (Programming), więc kwestie dotyczące tworzenia programów, aplikacji, 

również języków programowania, analizy geoprzestrzennej, programowania o wysokiej 

wydajności, funkcjonalnego, obiektowego, oraz sztucznej inteligencji). Dalej dużą 

popularnością wykazywały się urządzenia mobilne (Mobile), a zatem języki związane  

z programowaniem dla iOS, aplikacji cross-platformowych, aplikacji dla systemu Android, 

systemu Windows. Po dziesięć pozycji charakteryzujących się problematyką języków 

programowania ukazało się w kontekście tworzenia gier (Game Development) oraz chmury  

i networkingu (Cloud&Networking – treściami dotyczącymi administracji systemami, 

wirtualizacji, serwerów, konteneryzacji, bezpieczeństwa sieci). Wyniki te zaprezentowano na 

przykładzie chmury słów na rysunku (Rysunek 3). Wielkość czcionki obrazuje liczbę publikacji 

w danym obszarze (im większa liczba, tym większa czcionka).  

 

 

 

Rysunek 3. Obszary użytkowania języków programowania. Adapted from: opracowanie własne na 

podstawie danych pochodzących z witryny https://www.packtpub.com/ (dostęp październik 2022) 

 

Kolejny rysunek (Rysunek 4) to mapa ciepła, gdzie w porządku malejącym przedstawiono 

liczbę publikacji związanych z danym językiem programowania (oś pionowa). Natężenie 

https://www.packtpub.com/
https://www.packtpub.com/
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barwy czerwonej symbolizuje częstość występowania języków w poszczególnym obszarze 

użytkowania. Python jest według analizowanych danych językiem najbardziej uniwersalnym 

i mimo niewielkich ilości publikacji dla takich konceptów jak Cloud & Networking, Security, 

Business & Other, większość była związana właśnie z nim. Ponadto jest to też język  

w ostatnich latach najbardziej popularny, ze względu na stosunkową łatwość nauki. 

 

Rysunek 4. Wybrane języki programowania według kryterium częstości występowania w publikacjach 

w 2021. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z witryny 

https://www.packtpub.com/ (dostęp październik 2022) 

 

5. Wnioski: 

Systemy cyfrowe w coraz większym stopniu przenikają do codziennej rzeczywistości. 

Powoduje to powstawanie ogromnych ilości danych, które są zbierane i magazynowane przez 

systemy informatyczne. Zdolności do gromadzenia, organizowania, przechowywania, 

przesyłania, udostępniania, analizowania i wizualizacji danych przyspieszył w ostatnich latach. 

Przekłada się to na ilość publikacji związanych z zarządzaniem danymi (Data)  

i również na popularność języków programowania, które uważane są za najlepsze do 

https://www.packtpub.com/
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zastosowania w tym obszarze. 36% wszystkich publikacji dotyczących języków 

programowania odnosiło się do obszaru Data i był to wynik najwyższy. Drugi wynik -28% 

należał do Web Development, czyli rozwoju sieci, który wraz z rozwojem chmury 

obliczeniowej ma niebagatelny wpływ na kreację danych. Na trzecim miejscu uplasowało się 

programowanie (Programming), które głównie wiązało się ogólnie z nauką programowania  

w danym języku oraz tworzeniem i rozwojem aplikacji. 

Z perspektywy języków programowania sytuacja w 2021 roku kształtowała się następująco: 

• Na podstawie analizy indeksu PYPL największą popularnością cechowały się 

następujące języki programowania: 

− Python – 29,6% 

− Java– 17,3% 

− JavaScript – 9,2% 

− C – 7,2% 

− C++/C – 6,9% 

− PHP – 6,1% 

− R – 3,7%. 

• Na podstawie analizy publikacji wydawnictwa Pact ustalono, że największą 

popularność miały następujące języki programowania:: 

̶ Python w obszarze zarządzania danymi (Data), programowania (Programming), 

przy czym ogólna liczba dla niego też była najwyższa i stanowiła ponad 45% 

wszystkich publikacji związanych z językami programowania; 

̶ w obszarze rozwoju sieci (Web Development) JavaScript, C# oraz Python, gdzie 

JavaScript stanowi ponad 14% publikacji dotyczących języków programowania,  

a C# ponad 12%; 

̶ Swift w obszarze aplikacji mobilnych (Mobile); 

̶ C# w obszarze tworzenia gier (Game Development). 

• Python w ostatnich latach znajduje się na pierwszym miejscu w rankingach 

popularności – według indexu PYPL od lat 2000 piął się cały czas w górę (w 2005 jego 

wynik plasował się mniej więcej w okolicy 3%), by około połowy 2018 roku przebić 

Javę i od tego czasu tkwi na pierwszym miejscu niezmiennie. Liczba publikacji 

związana z tym językiem jest odpowiedzią na ten trend. 

• Mimo wysokiej popularności Javy (drugie miejsce) nie przekłada się to na liczbę 

publikacji. Może to być wynikiem faktu, że popularność Javy w 2005 roku wynosiła 
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około 30% i przez wszystkie lata do 2019 roku nie spadła poniżej 20%.  

W związku z tym rynek jest już najprawdopodobniej nasycony i mimo tego, że nadal 

pojawiają się publikacje, to jednak nie w takiej ilości, jak w przypadku pozostałych 

języków programowania. Ponadto Java jest podobnie jak Python językiem bardziej 

uniwersalnym, natomiast JavaScript bardziej ukierunkowanym na wybrany obszar - na 

Web Development. C# (ogólnego zastosowania) został natomiast utworzony pierwotnie 

tylko na Windows, jako język będący odpowiedzią firmy Microsoft na Javę, jednak po 

pewnym czasie został dostosowany do pracy również w innych systemach. Jest cały 

czas ulepszany i jest uważany przez programistów za język łatwiejszy niż Java. Ponadto 

szeroko stosuje się go przy rozwoju sieci oraz także przy tworzeniu gier.  

Powyższe wyniki nie są zaskakujące. Wykorzystywanie języków programowania  

przy gromadzeniu danych i ich analizie stanowi często o przewagach konkurencyjnych. Dla 

biznesu, lecz nie tylko, wydobywanie informacji z danych przechowywanych w systemach 

informatycznych organizacji oraz określanie ich przydatności jest jedną z najistotniejszych 

kwestii, przed jakimi stają organizacje obecnie. Rozwój sieci i aplikacji z nią związanych jest 

kluczowy dla infrastruktury IT, gdyż jest  gwarantem swobodnego i szybkiego przesyłu danych 

pomiędzy urządzeniami (użytkownikami) mającymi dostęp do tej sieci. Natomiast 

przeniesienie aktywności do Internetu, ułatwia dostęp do szerszej grupy użytkowników 

(potencjalnych klientów lub usługodawców). 

 

6. Zakończenie 

W całej gospodarce zmieniają się liczne procesy produkcyjne, organizacyjne, zarządzania 

zasobami ludzkimi i przekształceniu ulegają również wykorzystywane w tych procesach 

technologie informacyjne. Innowacje są czynnikiem zmian. Mogą się odnosić wyłącznie do 

biznesu, a mogą to być także innowacje społeczne. Technologie ICT są sercem współczesnych 

innowacji. Udoskonalanie, tworzenie nowych narzędzi ICT, w tym języków programowania 

ma wpływ na rozwój technologii. Obserwacja zmian zachodzących w zakresie stosowania 

narzędzi ICT pozwala określać kierunek tych zmian i w odpowiedni sposób na nie reagować. 

Popyt kreuje podaż. Dlatego też śledzenie tego typu wskaźników jak PYPL, który bazuje 

na ilości zapytań danej frazy – tu języka programowania, daje możliwość obserwacji 

zapotrzebowania na dane dobro, usługę. Można takie badania zawężać do wybranych regionów 

geograficznych. Dzięki wyłapywaniu tego typu sygnałów i szybkiej reakcji na nie, organizacja 
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może uzyskać przewagę konkurencyjną. W przypadku sektora IT, zwiększona ilość wyszukań 

danego narzędzia IT, technologii, języka programowania może ukierunkować osoby, 

organizacje, które zajmują się np. szkoleniami, przeprowadzaniem kursów, do zwiększonej 

aktywności w danym obszarze. Nie musi to być ograniczenie tylko do sektora IT. 

Przeprowadzanie tego typu badań w odniesieniu do całego systemu edukacji może również go 

zmieniać i reagować na pożądane kierunki rozwoju osobistego, a tym samym przynosić 

korzyści dla społeczeństwa.  
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Streszczenie: W ramach artykułu została wykonana analiza procedury transferu domeny DNS 

od jednego rejestratora do innego, której celem jest określenie logiki i potrzeb realizacji 

transferu, oraz realnych problemów z nią związanych, dzięki czemu będzie można zapobiec 

zagrożeniom, które się wiążą z tą procedurą. 
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ANALYSIS OF THE INTERNET DOMAIN TRANSFER PROCEDURE 

TO ANOTHER REGISTRAR 

 

Abstract: In the article the DNS domain transfer procedure from one registrar to another 

analysed. The purpose of this procedure is to determine the logic and needs of such a transfer, 

as well as the real problems associated with it, thanks to which it will be possible to avoid the 

threats associated with this process. 
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7. Wstęp 

Wprowadzenie usługi DNS 1 stycznia 1985 r. (choć różni specjaliści przyjmują czasem też 

tutaj inne wydarzenia i daty jako początek istnienia tej usługi) zrewolucjonizowało sposób w 

jaki wszyscy dziś mogą wykorzystywać sieć Internet, i trudno sobie dziś wyobrazić świat bez 

istnienia tej usługi. W centrum zainteresowań autora artykułu nie będzie jednak szczegółowa 

charakterystyka tego jak działa ta usługa albowiem te informacje można znaleźć 

w dokumentach RFC 1034 oraz RFC 1035, uzupełnione o RFC 1918. Celem prowadzonych 

rozważań będzie skupienie się na przeanalizowaniu praktycznego aspektu funkcjonowania 

przedmiotowej usługi sieciowej, jakim jest transfer domeny internetowej zarejestrowanej już w 

publicznym systemie DNS u innego operatora. W ramach analizy zostanie opisana idea, jak 

również zostanie omówiona przykładowa procedura rzeczywistego transferu domeny, co 

umożliwi uniknięcie problemów związanych z tą procedurą. 

 

8. Wybrane zagadnienia dot. podstaw działania usługi DNS 

Domenami internetowymi DNS zarządza na świecie organizacja ICANN (ang. The Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers) wspomagana przez organizację IANA (ang. 

Internet Assigned Numbers Authority). Warto zaznaczyć, że domen internetowych w 

organizacji ICANN bezpośrednio się nie wykupuje. Kluczową rolę odgrywają operatorzy 

poszczególnych tzw. „rozszerzeń” – dla przykładu dla domen z rozszerzeniem „.pl” operatorem 

jest NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Operatorzy ci również bezpośrednio 

domen nie rejestrują lub sprzedają. Odpowiedzialni za to są tzw. „rejestratorzy”, którzy oferują  

możliwość zarejestrowania za ich pośrednictwem danej domeny DNS.  Przykładowo, listę 

rejestratorów domen dla rozszerzenia „.pl”, można znaleźć na 

stronie: https://www.dns.pl/lista_rejestratorow. 

Warto zauważyć, że po zarejestrowaniu domeny DNS, nie stajemy się jej właścicielem, a 

stajemy się jej tzw. „abonentem” – analogicznie jak dla oferty telefonii komórkowej, gdzie 

dopóki regularnie opłacamy numer telefoniczny, to nam on przysługuje, ale nie jesteśmy jego 

właścicielem. Zawierając umowę za pośrednictwem rejestratora z organizacją NASK, staniemy 

się więc abonentem usługi utrzymywania domeny, lecz do samej zarejestrowanej domeny nie 

będziemy mieć de facto żadnych praw własności. W regulaminie NASK znajdziemy zapis który 

https://www.dns.pl/lista_rejestratorow
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mówi o tym, że zawarcie umowy nie oznacza przyznania abonentowi jakichkolwiek praw 

związanych z nazwą zarejestrowanej domeny (poza tymi wynikającymi wyraźnie z umowy). 

Z powyższych informacji wiemy, że domeny zakupuje się u tzw. rejestratorów, a samo 

zapłacenie za domenę, nie powoduje że stajemy się jej właścicielem, a rejestrator przekazuje 

odpowiednie informacje w naszym imieniu do operatora rozszerzenia. 

 

9. Analiza problematyki wysokości ceny domeny DNS u rejestratorów 

Jak zostało wskazane wcześniej, skorzystanie z oferty rejestratora, wiąże się z wnoszeniem 

opłaty. Przy czym pojawia się tutaj istotne pytanie: od czego te opłaty są zależne, i czy są stałe 

oraz zawsze i wszędzie takie same?  

Cena domeny DNS zależy w pierwszej kolejności od jej rozszerzenia. Przykładowo: 

domeny regionalne (np. katowice.pl) są tańsze od domen krajowych „.pl”, ale też są droższe od 

domen europejskich „.eu”. 

Pod adresem  https://www.ovh.pl/domeny/cennik/ można zobaczyć przykład różnic cen dla 

rejestracji oraz odnowienia (tj. po upłynięciu okresu pierwszego „wynajęcia” domeny DNS) 

dla domen DNS różnych rozszerzeń. Co ciekawe, w cenniku tym można znaleźć również 

pozycję „Transfer”, pokazującą koszt transferu domeny DNS (który jest głównym 

zagadnieniem tegoż artykułu) – przy czym dla domen „.pl” jest to na szczęście operacja 

darmowa. 

Koszt utrzymania domeny danego rozszerzenia u jego operatora jest stały. Powstaje więc 

pytanie: skąd biorą się różnice w cenach rejestracji oraz utrzymania domen u samych 

rejestratorów? Odpowiedź jest dość prosta: oferowane przez operatorów ceny są zależne od 

wysokości marży jaką naliczają sobie z tytułu sprzedaży domeny. I tutaj jedni rejestratorzy 

domen zarabiają więcej, a inni mniej, mając po prostu niższe koszty działalności niż inni. Z 

reguły też można zauważyć, że rejestratorzy, przeznaczający w praktyce więcej środków na 

reklamę i promocję, mają też wyższe ogólne koszty, niż rejestratorzy, o których jest „mniej 

głośno”. 

Warto również zwrócić uwagę podczas zakupywania domeny DNS, że wielu rejestratorów 

(szczególnie tych „głośniej” reklamujących się), kusi swoich klientów możliwością rejestracji 

domeny DNS za darmo, bądź za symboliczną złotówkę. I tu każdy powinien się zastanowić od 

razu: jaki te firmy mają w tym interes? Okazuje się, że taki, iż po okresie promocyjnym (czyli 

w praktyce po jednym roku), za odnowienie domeny na kolejny rok zapłaci się już jednak 

https://www.ovh.pl/domeny/cennik/
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znacznie więcej, niż u konkurencji, która to nie oferuje nam rejestracji domen „za darmo, lub 

przynajmniej bardzo tanio”. Wykupując więc domenę DNS należy pamiętać, że cena jej 

rejestracji jest bardzo rzadko równa cenie jej odnowienia na kolejny rok. Stąd decydując się na 

konkretnego rejestratora, lepiej sprawdzić obydwie ceny tak, aby po roku nie być zaskoczonym 

wartością jaką znajdzie się na fakturze wystawionej za odnowienie domeny. Czyli dobrze jest 

jednak poświęcić chwilę czasu, i spokojnie przeglądnąć oferty rejestratorów, w efekcie czego 

można uzyskać całkiem niemałe oszczędności na przestrzeni lat. 

Pojawia się tutaj kolejne pytanie: czy u rejestratora, który jest „tańszy”, usługa nie będzie 

czasem gorsza? Teoretycznie, jest to jedynie adres używany np. dla naszej witryny, który 

powinien działać tak samo dobrze zarówno w abonamencie za 1 zł, jak i za 200 zł. Natomiast 

w praktyce, może się też okazać, że jednak u różnych rejestratorów, oprócz utrzymywania 

konfiguracji samej domeny, możemy uzyskać różne dodatkowe funkcjonalności, jak 

np.:  możliwość tworzenia mniej popularnych tzw. rekordów DNS, włączenie ochrony 

„DNSSEC” dla domeny, możliwość korzystania  z usługi „DNS over TLS”, utrzymywanie 

domeny na serwerach „DNS Anycast”, itd. 

Jeżeli przeanalizowane zostaną oferty rejestratorów, to można zauważyć, że cena usługi 

niekoniecznie wiąże się od razu z lepszymi funkcjonalnościami dodatkowymi, jakie są nam 

oferowane. A też nie wszystkie funkcjonalności są nam zawsze potrzebne. 

Jednakże, jeżeli już zakupiło się domenę u rejestratora w promocji, i teraz koszty 

odnowienia okazuje się, że są wysokie, to powstaje pytanie: „czy mogę ją przenieść do tańszego 

rejestratora?” Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Można udzielić odpowiedzi twierdzącej, gdyż 

zarejestrowaną domenę można w dowolnym momencie „przetransferować” do innego 

rejestratora (choć warto pamiętać jednak, że na domeny .pl nałożona jest też blokada transferu, 

jeśli nie minęło 5 dni od rejestracji lub poprzedniego transferu domeny), czyli przenieść do 

innego rejestratora (oferującego tańsze odnowienie domeny, czy lepsze funkcjonalności 

zarządzania tą domeną) i jest to naszym prawem. Rejestrator domeny jest w przypadku chęci 

transferu domeny, zobowiązany wydać tzw. kod „authinfo” (jest on potrzebny do przeniesienia 

domeny do innego rejestratora – o czym jeszcze będzie mowa dalej w artykule) niezwłocznie, 

gdy dostanie taki wniosek od abonenta, jak również z jego wykorzystaniem następnie 

przetransferować domenę – o ile ta nie jest zablokowana przez operatora (dla domen .pl 

– NASK). Odnośnie transferu nie ma znaczenia, czy domena była kupiona w promocji – zawsze 

musimy móc ją przenieść/przetransferować. A przenosząc domenę do innego rejestratora, nadal 

pozostaje się jej abonentem – zmienia się tu tylko firma, która reprezentuje nas przed 

operatorem (dla domen .pl – NASK). Odpowiedź może być negatywna, gdyż zdarza się też 



Analiza procedury… 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 193 

niestety i tak, że rejestrując nową domenę „w promocji”, zobowiązujemy się też w ramach tej 

promocji do jej odnawiania/opłacania przez wskazany czas u tegoż danego usługodawcy – a w 

takim przypadku transfer domeny przestaje być w praktyce dla nas opłacalny. 

 

10. Analiza możliwości transferu domeny DNS do innego rejestratora 

Jeżeli zechcemy przetransferować domenę DNS do innego rejestratora, to przede 

wszystkim najpierw trzeba poświęcić trochę czasu na znalezienie oferty takiego rejestratora, 

z której będziemy zadowoleni. 

W dalszej części artykułu, skupimy się na przeanalizowaniu procedury transferu domeny 

DNS, na przykładzie z życia wziętym (tj. transferu domeny DNS od rejestratora nazwa.pl do 

rejestratora OVH – i należy traktować to tylko jako przykład do analizy, a nie sugestię, że jeden 

z tych operatorów jest gorszy od drugiego czasem), aby móc finalnie zobaczyć jakie problemy 

i niebezpieczeństwa się wiążą z tym procesem. 

 

11. Weryfikacja danych adresowych przypisanych do domeny DNS 

W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy nasze dane adresowe (tj. adres zamieszkania, 

oraz e-mail) są prawidłowe. Gdyż w ramach całej procedury są przesyłane różne informacje na 

adres e-mail, jak i potem tzw. kod AuthInfo jest przesyłany tradycyjną pocztą na nasz wskazany 

adres zamieszkania. U każdego rejestratora procedura odczytania prawidłowości ww. 

informacji będzie oczywiście inna. Ale spróbujmy zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda na 

przykładzie domeny utrzymywanej u rejestratora nazwa.pl. 

Logujemy się do panelu klienta, i przechodzimy do listy domen, a następnie jak na 

poniższym zdjęciu, przechodzimy do pozycji „szczegóły”, co można zauważyć na Rysunek 1. 
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Rysunek 1.  Szczegółowe ustawienia domeny u rejestratora nazwa.pl  

Źródło: opracowanie własne 

Po czym w okienku, które się pojawi, przechodzimy do zakładki „DANE ABONENTA”, 

gdzie można sprawdzić prawidłowość naszych danych (rys. 2). 

 

Rysunek 2.  Dane abonenta domeny u rejestratora nazwa.pl 

Źródło: opracowanie własne 

Warto w tym momencie również zwrócić uwagę na adres e-mail jaki jest podany, gdyż 

warto by było, aby nie był to adres wykorzystujący (po „@”) domenę, dla której ma być daną 

kontaktową (czyli aby dla domeny mojafirma.pl nie było to adres e-

mail niewaznecostam@mojafirma.pl). A odpowiadając na pytanie dlaczego: gdyż podczas 

procedury transferu może teoretycznie się zdarzyć, że wystąpi pewna czasowa niedostępność 

domeny, i może to wtedy stworzyć pewne problemy z otrzymaniem wiadomości e-mail, w 

których są istotne instrukcje/polecenia. Podanie adresu e-mail, który nie korzysta z domeny 

DNS która będzie podlegać transferowi, wyeliminuje możliwość powstania problemu w tym 
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zakresie. Gdyby dane po sprawdzeniu okazały się nieprawidłowe, to można już zależenie od 

danego rejestratora, zgłosić zmianę czy to np. telefonicznie, czy np. przez komunikator, itd. 

 

12. Wygenerowanie wniosku o wydanie kodu AuthInfo i wysłanie go pocztą tradycyjną 

do aktualnego rejestratora domeny DNS  

Jak już sprawdzimy dane adresowe przypisane do domeny DNS, to następnie musimy 

uzyskać od aktualnego rejestratora tzw. kod „AuthInfo” (czyli kod autoryzacyjny) dla naszej 

domeny, który będzie niezbędny do podania u nowego rejestratora, aby ten mógł 

przetransferować naszą domenę do siebie. W tym celu musimy wystąpić z odpowiednim 

wnioskiem na piśmie, a wniosek ten dostarczyć osobiście bądź pocztą tradycyjną. Na pytanie 

po co w ogóle taka procedura: otóż po to, aby zminimalizować możliwość wystąpienia sytuacji, 

gdy osoba niepowołana w naszym imieniu wykona transfer naszej domeny.  Wykorzystanie 

takowego kodu autoryzacyjnego potwierdza więc operatorowi rozszerzenia domeny, że 

faktycznie to abonent domeny, a nie ktoś inny, chce dokonać transferu domeny. 

W praktyce wygląda to tak, iż w panelu klienta u aktualnego rejestratora naszej domeny należy 

wygenerować wydruk z wnioskiem o wydanie kodu AuthInfo, który następnie należy 

wydrukować, podpisać, i wysłać na adres pocztowy podany przez rejestratora. I potem 

następnie zostaje poczekać, aż pocztą na dane adresowe przypisane do domeny, przyjdzie list 

z kodem AuthInfo. Powyższe tłumaczy więc, dlaczego tak istotne było aby wcześniej 

sprawdzić, czy nasze dane adresowe przypisane do domeny są prawidłowe (aby się nie okazało 

potem, że kod Authinfo zostanie wysłany pod nieprawidłowy adres, i dostanie go osoba 

niepowołana). Bez tego kodu niestety nie jesteśmy w stanie nic dalej zrobić, a jego otrzymanie 

jest czasochłonne. 

Podsumowując: wniosek o wydanie kodu AuthInfo, który często wydaje się być 

problematyczną sprawą, daje rejestratorowi pewność, że kontaktuje się z nim abonent lub osoba 

przez niego upoważniona. I właśnie dlatego rejestratorzy najczęściej wymagają 

wydrukowanych i podpisanych pism, aby mieć stuprocentową pewność, że to właśnie abonent 

występuje o udostępnienie kodu AuthInfo, a nie osoba, która chce się pod niego podszyć. Jak 

wygląda w praktyce wygenerowanie takiego wniosku o kod AuthInfo? Zobaczmy to na 

przykładzie domeny utrzymywanej u rejestratora nazwa.pl, gdzie najpierw logujemy się 

oczywiście do panelu klienta, i przechodzimy do listy domen, a następnie jak na rys. 3, 

przechodzimy do pozycji „szczegóły”. 
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Następnie w okienku, które się pojawi, należy przejść do zakładki „DANE ABONENTA”, 

i nacisnąć przycisk „WNIOSEK O WYDANIE KODU AUTHINFO”. 

 

Rysunek 3.  Wygenerowanie wniosku o wydanie kodu AuthInfo u rejestratora nazwa.pl  

Źródło: opracowanie własne 

 

Wygenerowany zostanie plik PDF z wnioskiem (rys. 4), jak również plik ten zostanie 

wysłany na adres e-mail przypisany jako kontaktowy w danych abonenta domeny. 

Zawartość tego pliku należy wydrukować, potem podpisać i wysłać pocztą tradycyjną na 

wskazany adres. Po około 7 dniach, przyjdzie list polecony (rys. 5). 

Oczywiście list ten lepiej dobrze pilnować, gdyż ten kto posiada kod AuthInfo, będzie mógł 

przetransferować dokąd chce naszą domenę DNS. 

 

 

Rysunek 4.  Wniosek o wydanie kodu AuthInfo u rejestratora nazwa.pl 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 5.  Odpowiedź na wniosek o wydanie kodu AuthInfo u rejestratora nazwa.pl 

Źródło: opracowanie własne 

13. Przetransferowanie domeny DNS do nowego rejestratora 

Po uzyskaniu kodu AuthInfo, należy najpierw wybrać rejestratora (jego ofertę), do którego 

chcemy przetransferować naszą domenę. Na potrzeby tego artykułu zostanie wykorzystany 

rejestrator OVH, i należy to potraktować tylko jako przykład, bez żadnych sugestii, że jest on 

najlepszy. 

Zanim rozpocznie się proces transferu, warto zrobić kopię strefy DNS jaką mamy jeszcze 

aktualnie u „starego” rejestratora, gdyż transfer domeny wcale nie oznacza, że zostanie ona 

przeniesiona z konfiguracją strefy DNS – niestety najczęściej konieczne jest u nowego 

rejestratora skonfigurowanie całej strefy DNS od nowa. U niektórych rejestratorów, można w 

panelu klienta zrzucić zawartość strefy DNS do pliku tekstowego, tak jak też u niektórych 

można dokonać importu strefy DNS z pliku (aczkolwiek nie należy traktować tego jako normy). 

Gdy posiada się zrzut aktualnej konfiguracji strefy DNS dla domeny DNS (jak również kod 

AuthInfo), to można przejść do procesu transferu domeny DNS, gdzie najpierw należy utworzyć 

sobie konto użytkownika na stronie nowego rejestratora, i znaleźć następnie podstronę, na 

której można dokonać transferu domeny DNS. Na rys. 6 można zobaczyć przykład takowej 

strony dla rejestratora OVH (do którego w naszym analizowanym przykładzie będziemy też 

transferować przykładową domenę DNS). 
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Rysunek 6.  Strona umożliwiająca transfer domeny u rejestratora OVH 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na tej stronie należy wpisać nazwę domeny DNS jaką chcemy przetransferować i następnie 

nacisnąć przycisk „Transfer”. System sprawdzi w tym momencie, czy jest możliwy transfer 

podanej domeny DNS i jeżeli jest możliwy, to wskaże nam odpowiednią informację jak na rys. 

7 (informacja na żółto: „dostępna do transferu”). 

 

 

Rysunek 7.  Dostępność transferu domeny u rejestratora OVH 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jeżeli chcemy przetransferować domenę DNS do nowego rejestratora, naciskamy 

przycisk „Kontynuuj”, a następnie rejestrator zaoferuje dodatkowe usługi przy okazji transferu 
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domeny DNS. Na rys. 8 można zauważyć ofertę usługi „DNS Anycast” oraz całkiem darmową 

usługę „DNSSEC”. 

 

Rysunek 8.  Oferta dodatkowa dla transferu domeny u rejestratora OVH 

Źródło: opracowanie własne 

 

Usługa „DNSSEC” powinna być obowiązkową pozycją, a jej brak w ofercie rejestratora 

powinien stanowić przesłankę o jego dyskwalifikacji. W dużym skrócie, jest to mechanizm 

zabezpieczający na bazie mechanizmu swoistego podpisu elektronicznego, przesyłanych 

odpowiedzi DNS do klientów DNS, chroniąc tym samym przed modyfikacją odpowiedzi przez 

atakującego w ramach ataku „Man-In-The-Middle” (warto zauważyć, że obecnie odpowiedzi 

DNS w praktyce są przesyłane przez sieć jawnym tekstem, a tym samym zmiana zawartości 

takiej odpowiedzi nie stanowi żadnego problemu). Oczywiście założeniem stosowania tego 

mechanizmu DNSSEC jest to, że będziemy chcieli „zaparkować” (utrzymywać konfigurację 

strefy) domenę DNS na serwerach rejestratora, a nie na swoich własnych serwerach (wtedy to 

mechanizm DNSSEC musimy wdrożyć na tychże swoich serwerach). 

Usługa „DNS Anycast” wskazuje, że konfiguracja tej zaparkowanej u rejestratora naszej 

domeny DNS, będzie przechowywana na wielu (tu wskazano, że na dziewiętnastu) serwerach 

DNS rozrzuconych po świecie. Dzięki temu osoba, która chciałaby się dostać na naszą stronę 

np. z Australii, zamiast wysyłać najpierw zapytanie do serwera DNS w Polsce w celu 

rozwiązania nazwy na adres IP, połączy się z najbliższym geograficznie serwerem DNS  

i w ten sposób szybciej zostanie to zapytanie dla tej osoby obsłużone (a więc i teoretycznie 

szybciej się załaduje w efekcie końcowym witryna internetowa). 
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Jak już zdecydujemy, czy którąś usługę chcemy aktywować (DNSSEC powinniśmy), to w 

kolejnym kroku pojawi się nam prośba o podanie kodu autoryzującego AuthInfo (rys. 9), gdzie 

oczywiście należy wpisać kod, który otrzymaliśmy w liście przysłanym przez „starego” 

rejestratora. 

 

Rysunek 9.  Autoryzacja transferu domeny u rejestratora OVH 

Źródło: opracowanie własne 

 

W kolejnym kroku nowy rejestrator namówi na zakup kolejnych usług, a w następnym 

etapie zatwierdzamy, lub zmieniamy nasze dane kontaktowe oraz w pozycji „Wybór serwerów 

DNS” wskazujemy gdzie (na jakich serwerach) ma być utrzymywana konfiguracja naszej 

domeny DNS (na serwerach firmy OVH, czy może naszych własnych). W kolejnym kroku 

pojawi się podsumowanie zamówienia, po czym w kolejnym już otrzymamy informacje 

dotyczące płatności. 

Po zatwierdzeniu zamówienia i dokonaniu płatności zostaje nam poczekać, aż od operatora 

rozszerzenia (w niniejszym rozpatrywanym przypadku będzie to NASK) przyjdzie do nas e-

mail (rys. 10), gdzie należy kliknąć w link potwierdzający chęć wykonania transferu naszej 

domeny DNS do nowego wskazanego rejestrator (i tu znowu objawia się konieczność 

sprawdzenia wcześniej danych adresowych przypisanych do domeny DNS). 
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Rysunek 10.  E-mail od operatora o zleceniu przeniesienia domeny DNS do nowego rejestratora 

Źródło: opracowanie własne 

Po kliknięciu hiperłącza, w przeglądarce pojawia się informacja o zatwierdzeniu zlecenia 

transferu naszej domeny, a na adres poczty elektronicznej przyjdzie potwierdzenie wykonania 

transferu domeny do nowego rejestratora. 

Od tego momentu domena jest już przetransferowana do nowego rejestratora. Możemy się 

zalogować do panelu klienta i sprawdzić, czy faktycznie domena idnieje na liście 

obsługiwanych domen. Na początku może się okazać, że widnieje jeszcze zadanie transferu w 

ramach „Operacji w toku”, jak na rys. 11. 

 

 

Rysunek 11.  Zadanie transferu przychodzącego u nowego rejestratora 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jak już mamy przetransferowaną domenę do nowego rejestratora, to okazuje się, że to 

jeszcze nie koniec. Pewnie zakładamy, że w ramach transferu domeny, transferowi podlega 



J. Karcewicz 

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 202 

również, a nawet przede wszystkim, strefa DNS zawierająca konfigurację naszej domeny DNS, 

dokładnie w takim stanie, jak była u poprzedniego rejestratora. Niestety, jak już na początku 

podrozdziału było wskazywane – tak najczęściej nie jest. Dlatego też musimy zadbać o 

prawidłowe skonfigurowanie całkowicie od nowa strefy DNS dla naszej domeny DNS. Chyba, 

że u „starego” rejestratora została wyeksportowana strefa DNS do pliku, a u nowego rejestratora 

istnieje możliwość zaimportowania strefy DNS z pliku (ale i wtedy z reguły import 1:1 trudno 

zrealizować, gdyż pewne drobne zmiany najczęściej do wykonania też powstaną, choćby tzw. 

rekordy NS). Oczywiście zagadnienie konfiguracji strefy DNS wykracza poza zakres 

niniejszego artykułu, założyć więc trzeba, iż musi wykonać tą pracę osoba posiadająca 

odpowiednią w tym zakresie wiedzę oraz umiejętności. Natomiast od momentu 

skonfigurowania strefy DNS, procedura przeniesienia domeny DNS jest ukończona. 

 

14. Podsumowanie 

Jak można zauważyć w niniejszym artykule, procedura transfery domeny DNS od jednego 

rejestratora do innego jest dosyć skomplikowana. Warto szukając nowego rejestratora zwracać 

uwagę nie tylko na cenę, ale także dostępne funkcjonalności, czy też jakość dostępnej aplikacji 

internetowej służącej do zarządzania strefą DNS. Warto ponadto zwrócić uwagę na weryfikację 

naszych danych adresowych przypisanych do domeny jako jej abonenta, oraz wykonać „zrzut” 

aktualnej konfiguracji strefy DNS, gdyż może to pozwolić ominąć sporo problemów w 

dalszych etapach. Ponadto dobrze jest zwrócić uwagę na wskazany czas potrzebny na realizację 

całej procedury – nie jest on krótki, i dobrze jest zastanowić się na takowym transferem domeny 

odpowiednio wcześnie, gdyż jeśli będziemy chcieli to zrealizować na kilka dni przed 

wygaśnięciem domeny, to już jednak będzie na to za późno, i okaże się, że jednak musimy 

opłacić odnowienie tej domeny u obecnego rejestratora, aby nie utracić całkiem tej domeny. 

Również warto zwrócić uwagę na fakt, że transfer domeny DNS wiąże się z niewielką 

niedostępnością usługi, a co oznacza, że należy dobrze przemyśleć termin, w którym taki 

transfer zostanie zrealizowany. 
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 6 

Streszczenie: Z każdym rokiem medycyna staje się obszarem wiedzy coraz bardziej 7 

zorientowanym na gromadzenie i przetwarzanie danych. Dawne, klasyczne metody zbierania 8 

danych są zastępowane przez sztuczną inteligencję (SI) oraz uczenie maszynowe (ML). 9 

Sztuczna Inteligencja coraz częściej jest wprowadzana do użycia w nowych dziedzinach 10 

gospodarki i życia społecznego. Dlatego kwestie społeczne wynikające z używania tej 11 

technologii nie mogą być już dłużej zaniedbywane. Należy się zastanowić nad określeniem 12 

zasad regulujących stosowanie SI i ML wobec obywateli, a przede wszystkim pacjentów. 13 

Problemy społeczne mogą przyjmować różne formy, jednak wszystkie są powiązane 14 

z potrzebami i ograniczeniami ludzkiego organizmu. Celem artykułu jest przedstawienie 15 

zagadnień powiązanych ze Sztuczną Inteligencją i jej szerokim zastosowaniem w medycynie. 16 

W tekście zaprezentowano zarówno rozwiązania jak i zagrożenia wynikające z korzystania tej 17 

technologii. Omówiono użycie środków zaradczych w postaci ochrony prywatności pacjentów 18 

jak i anonimizacji ich danych. Oczywiście są też pewne aspekty, które mogą stwarzać w 19 

przyszłości ogromne kontrowersje etyczne, takie jak kwestia przynależności rasowej czy 20 

odczuwanie tożsamości płciowej. 21 

Słowa kluczowe: Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, medycyna, automatyzacja, 22 

opieka zdrowotna. 23 

 24 
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SELECTED APPLICATIONS OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1 

IN MEDICINE  2 

 3 

Abstract: With each passing year, medicine becomes an area of knowledge that is more and 4 

more focused on data collection and processing. The old, classic data collection methods are 5 

being replaced by Artificial Intelligence (AI) and machine learning (ML). Artificial Intelligence 6 

is more and more often introduced for use in new areas of economy and social life. Therefore, 7 

the social issues arising from the use of this technology can no longer be neglected. 8 

Consideration should be given to defining the rules governing the application of AI and ML to 9 

citizens, and above all to patients. Social problems can take many forms, but are all related to 10 

the needs and limitations of the human body. The aim of this article is to present issues related 11 

to Artificial Intelligence and its wide application in medicine. The text presents both solutions 12 

and threats resulting from the use of this technology. The use of remedial measures in the form 13 

of patient privacy protection and anonymization of their data was discussed. Of course, there 14 

are also some aspects that may create huge ethical controversies in the future, such as the issue 15 

of race or perception of gender identity. 16 

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Medicine, Automatization, Healthcare. 17 

 18 

15. Wprowadzenie 19 

Sztuczna Inteligencja (SI) jest światowym zjawiskiem, które wpływa na wszystkie 20 

dyscypliny naukowe, w tym również na medycynę. Z roku na rok w branży medycznej 21 

gromadzi się coraz więcej danych dotyczących stanu zdrowia ludności i wynajduje się nowe 22 

metody i sposoby leczenia przewlekłych chorób o podłożu genetycznym (Gadde, Kalli, 2020). 23 

Niedawny kryzys pandemiczny wywołany Covid19 przyczynił się do poszukiwania narzędzi, 24 

które będą w stanie przetworzyć te dane i odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: gdzie 25 

będzie potencjalne miejsce wybuchu nowej epidemii; która społeczność lokalna będzie bardziej 26 

narażona na choroby nowotworowe, czy też w jaki sposób szybciej opracowywać 27 

skuteczniejsze leki zgodnie z genotypem danego pacjenta. 28 
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Nowa technologia powinna obejmować nie tylko przetwarzanie statystycznych kart chorób 1 

populacji. Powinna posiadać jednocześnie zdolność analizy bardziej skomplikowanych danych 2 

w postaci np. zdjęć tomograficznych, czy odczytywania wskazań biomarkerów oraz zajmować 3 

się analityką szlaków biochemicznych (Vellido, Martin, 2012). Sztuczna inteligencja w 4 

zastosowaniu biologicznym nie jest nowoczesnym rozwiązaniem czwartej rewolucji 5 

przemysłowej. Już blisko 30 lat wcześniej pracę naukowców wspomagano poprzez systemy 6 

informatyczne do analityki zbiorów danych (Leonelli, 2016). 7 

Ludzie podążający za nowinkami technologicznymi w postaci korzystania z tzw. smart-8 

wearables (np. opaski, smartwatche itp.), każdego dnia sami dostarczają producentom urządzeń 9 

tysięcy danych na temat swojego zdrowia. Nie zwracają uwagi na to, kto ich dane przetwarza i 10 

komu są one udostępniane. Uzależnieni od gadżetów użytkownicy są skorzy do ujawnienia 11 

własnej prywatności w zamian za większą funkcjonalność. Nowe funkcje dają im wymierne 12 

korzyści, a prywatność przestaje być dla nich tak istotna (Maddox, 2014). 13 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie roli Sztucznej Inteligencji w medycynie 14 

oraz określenie jej wpływu na społeczeństwo. Należy zauważyć, że tematyka zastosowań 15 

algorytmów SI nie została opisana w sposób wyczerpujący, ponieważ technologia ta ulega 16 

ciągłym przeobrażeniom oraz modyfikacjom. Ewolucja algorytmów SI może coraz szerzej 17 

ingerować w ochronę danych medycznych, poszanowanie prywatności, anonimizację, ale też 18 

obejmuje kilka większych problemów społecznych, takich jak etyka oraz przestrzeganie prawa. 19 

Nie jest wskazane, by problemy te rozpatrywać osobno, lecz wprost przeciwne - należy brać je 20 

pod uwagę całościowo. 21 

 22 

16. Charakterystyka Sztucznej Inteligencji i pojęć pokrewnych 23 

Sztuczna Inteligencja to szeroka dyscyplina naukowa, w której krzyżują się zagadnienia 24 

z informatyki, statystyki, matematyki, nauk humanistycznych, filozofii, nauk 25 

o społeczeństwie oraz zarządzania. SI ma na celu rozwój takich systemów komputerowych 26 

i maszyn, które zazwyczaj wymagały wysiłku ludzkiego umysłu. Sztuczna Inteligencja uległa 27 

podziałowi na kilka głównych zastosowań np. uczenie maszynowe, robotyka, rozpoznawanie 28 

mowy, systemy eksperckie czy przetwarzanie języka naturalnego (np. pisanie tekstów 29 

reklamowych), a te z kolei mają bardziej rozbudowane funkcje. 30 
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Uczenie maszynowe – Machine Learning jest poddziedziną Sztucznej Inteligencji, która 1 

skupia się na zastosowaniu metod statystycznych. Uczenie maszynowe wykorzystuje 2 

rozwijanie algorytmów zdolnych do automatycznego poszukiwania zależności pośród 3 

ogromnej ilości danych w czasie rzeczywistym. Doskonalenie ML następuje poprzez 4 

nabywanie doświadczenia z pracy nad zbiorami danych. Z rozwijania Machine Learning 5 

wyodrębniono Deep Learning. Typowym zastosowaniem jest rozpoznawanie obrazów, 6 

konwersja mowy na tekst, czy predykcja np. ilości opadów. 7 

Głębokie uczenie (DL) to potężna technika statystyczna służąca do klasyfikacji wzorców 8 

przy użyciu dużych zbiorów danych treningowych i wielowarstwowych sieci neuronowych 9 

Sztucznej Inteligencji. Jest to w zasadzie metoda uczenia się maszyn na podstawie danych, 10 

która jest luźno wzorowana na sposobie, w jaki biologiczny mózg uczy się rozwiązywać 11 

problemy. Każda sztuczna jednostka neuronowa jest połączona z wieloma innymi podobnymi 12 

jednostkami, a powiązania te mogą być statystycznie wzmacniane bądź zmniejszane 13 

w oparciu o dane używane do trenowania systemu. 14 

Mimo iż uczenie maszynowe jest lepsze w wykonywaniu ściśle określonych zadań 15 

w oparciu o dostępne dane, to wciąż wymaga ono ludzkiej interwencji. Jeśli algorytm zwróci 16 

niedokładne predykcje, wtedy osoba nadzorującą musi dokonać poprawek w modelowaniu. 17 

Natomiast w głębokim uczeniu (DL) algorytm sam zadecyduje, czy jego wyniki są prawidłowe, 18 

czy nie, zgodnie z jego własną siecią neuronową i odbywa się to bez nadzoru człowieka [LeCun 19 

et al. 2015]. 20 

 21 

 22 
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 1 

17. Wybrane przykłady użycia SI w medycynie 2 

Życie społeczne jest regulowane przez organy legislacyjne. Pomimo niezaprzeczalnych 3 

zalet SI, stosowanie tej technologii wzbudza poważne kontrowersje i implikacje. Ten rodzaj 4 

systemów komputerowych coraz powszechniej przenika nasze życie. Wzbudza to poważne 5 

obawy o to, jak głęboko SI może zinfiltrować naszą prywatność oraz bezpieczeństwo. 6 

SI

Uczenie 
maszynowe(ML)

Głębokie uczenie

Nadzorowane

NienadzorowanePlanowanie

Systemy eksperckie

Robotyka

Przetwarzanie języka 
naturalnego(NLP)

Klasyfikowanie

Generator 
tekstów

Tłumaczenie 
maszynowe

Ekstrakcja treści

Odpowiadanie na 
pytania (np. 
chatboty)

Obrazowanie

Rozpoznawanie 
obrazów

System wizyjny

Mowa

Zamiana mowy 
na tekst

Zamiana tekstu na 
mowę

Rysunek 9. Podział Sztucznej Inteligencji. Źródło: opracowanie własne 



Wybrane zastosowania… 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 209 

Ciało ustawodawcze Unii Europejskiej wprowadziło dyrektywę o ochronie danych 1 

osobowych (Maj 2018, GDPR – General Data Protection Regulation – w Polsce zwane RODO). 2 

Dyrektywa nakazuje przejrzystość w zbieraniu danych. Podmiot gromadzący ma obowiązek 3 

poinformować o rodzaju akumulowanych danych, w jaki sposób są one następnie przetwarzane, 4 

na jaki okres czasu, czy stosuje się automatyczne profilowanie bądź systemy inteligentnych 5 

algorytmów. Artykuł 13 tej ustawy mówi wyraźnie o tym, że podmiot stosujący algorytmy czy 6 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji powinien przedstawić - zgodnie z art. 22 – istotne 7 

informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu 8 

i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą 9 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, 2016). 10 

Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe z powodzeniem mogą być wyposażone  11 

w narzędzia do automatyzacji podejmowania decyzji. Każde narzędzie oparte o wyżej 12 

wymienione technologie znacząco wspomaga pracę przedstawicieli służby zdrowia podczas 13 

selekcji pacjentów. Poprzez selekcję należy rozumieć wstępny podział na kobiety i mężczyzn, 14 

szybką diagnozę na podstawie objawów podanych przez pacjenta, porady, docelowy sposób 15 

leczenia w zależności od płci. Następnym krokiem będzie przyjęcie przez lekarza bądź 16 

skierowanie do specjalisty. Narzędzia te mogą być wykorzystywane zarówno przez pielęgniarki 17 

jak i specjalistów (Deo, 2015).  18 

RODO nakazuje, by wszelkie zbierane dane były przejrzyste oraz interpretowalne, co jest 19 

niezmiernie ważne w przypadku medycyny. Zarówno lekarze pierwszego kontaktu jak 20 

i specjaliści muszą sprawdzić dane zebrane podczas zautomatyzowanego wywiadu. Wiele 21 

chorób wykazuje cechy podobnej symptomatologii. Błędne zakwalifikowanie pacjenta (np. 22 

odesłanie do domu zamiast udzielenia natychmiastowej pomocy specjalistycznej) może 23 

skończyć się poważnymi komplikacjami bądź doprowadzić do zgonu osoby potrzebującej 24 

pilnej interwencji.  25 

Sztuczna nerka – to nazwa potoczna aparatury służącej do prowadzenia terapii 26 

nerkozastępczej. Ostatnie postępy technologiczne w dziedzinie nefrologii pomogły zbudować 27 

urządzenie na tyle zminiaturyzowane, by można było je wszczepić do organizmu pacjenta. 28 

W ten sposób zastępuje się niefunkcjonalne organy przy zerowym ryzyku odrzucenia implantu.  29 

Szacuje się, że dializowany pacjent trafia do szpitala średnio dwa razy w ciągu roku. Pobyt w 30 

lecznicy prowadzi do zaburzenia harmonogramu dializ i w konsekwencji może znacząco 31 

obniżyć jakość i komfort życia pacjenta. Jednocześnie takie przypadki powodują zwiększenie 32 
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kosztów systemu opieki zdrowotnej. Na podstawie zebranych danych tworzy się modele 1 

predykcyjne w oparciu o rozwiązania SI. Pozwoli to na wyodrębnienie bardziej narażonych na 2 

zachorowania pacjentów i przełoży się na obniżenie kosztów ponoszonych przez Systemy 3 

Opieki Zdrowotnej. (Chaudari et al., 2021).  4 

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku powstała chirurgia mikroinwazyjna – było to 5 

zjawisko na tyle rewolucyjne, że pozwalało maksymalnie skrócić czas rekonwalescencji oraz 6 

zminimalizować ból u operowanego. Obecnie wykonuje się wiele zabiegów w tej technice. 7 

Lekarz, a właściwie powinno się użyć terminu „operator”, ogląda powiększony obraz pola 8 

operacyjnego w 3D. Następnie za pomocą joysticków kieruje robotem przez interfejs 9 

teleoperacyjny. Tego typu operacje z wykorzystaniem inteligentnych robotów można 10 

wykonywać zdalnie, np. z innego kraju świata za pomocą łączy internetowych. 11 

 Naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa zbudowali w 2016 roku autonomicznego 12 

robota do prostych zabiegów chirurgicznych. Maszyna wyposażona w sztuczną inteligencję 13 

wykonała w 2018 roku kilka operacji na świniach, bez współudziału człowieka. Robot 14 

o nazwie STAR (Smart Tissue Autonomous Robot) jest wyposażony w układy zdolne do 15 

wizyjnego rozpoznawania stanów chorobowych, sensory nacisku, czy też czujniki pozycyjne z 16 

dokładnością do tysięcznych części milimetra. Chociaż wyniki operacji są bardzo 17 

zadowalające, to jednak patrząc z etycznego czy społecznego punktu widzenia, pomysł ten 18 

wzbudza ogrom kontrowersji. O ile np. problemy z zasilaniem można wyeliminować poprzez 19 

redundancyjne systemy energetyczne, to sprawność maszyny, problemy z interpretacją obrazu, 20 

czy wadliwość czujników sensorycznych, stanowią śmiertelne zagrożenia dla życia pacjenta 21 

(Shademan, et al. 2018). Ostatnie kilka lat pozwoliło na znaczny rozwój mikroprecyzyjnej 22 

chirurgii z wykorzystaniem robotów. Obecnie naukowcy testują maszyny zdolne do 23 

wykonywania wewnętrznych operacji z zakresu anastomozy. Jest to zabieg polegający na 24 

odtworzeniu ciągłości naczyń np. tętnic, żył, pętli jelit, moczowodów, czy też nerwów (Saeidi, 25 

et al. 2022). 26 

Kolejnym potencjalnym zastosowaniem Sztucznej Inteligencji i jej systemów 27 

rozpoznawania obrazów jest radiologia. Dzięki wysokiej mocy obliczeniowej zdolnej do 28 

analizowania i porównywania tysięcy skanów mammograficznych z wzorcami, SI jest 29 

w stanie znacznie szybciej przewidzieć potencjalny rozrost komórek rakowych. Systemy te 30 

można opisać skrótem CAD (computer-assisted diagnosis); nie tylko pomagają rozpoznawać 31 

ogniska choroby, ale również potrafią wykluczyć nieprawidłowo wykonane skany 32 
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z tomografii, prześwietleń rentgenowskich czy też rezonansu magnetycznego. Ich zastosowanie 1 

polepszy monitorowanie stanu zdrowia człowieka i odciąży personel szpitalny w pracy przy 2 

radioterapii pacjentów (Mayo, Leung, 2018). 3 

Firma IBM, twórca super komputera Deep Blue, uruchomiła poboczny projekt nazwany 4 

IBM Watson (na cześć prezesa firmy Thomasa J. Watsona). Zadaniem tego superkomputera 5 

jest odpowiadanie na pytania zadane w języku naturalnym. Wykorzystuje on połączenie 6 

algorytmów do przetwarzania języka naturalnego, przeszukiwania baz danych, wyciągania 7 

wniosków oraz uczenia maszynowego. Od 2011 roku IBM Watson jest wykorzystywany 8 

w medycynie. Naukowcy korzystają z jego pomocy w procesie poszukiwania i testowania 9 

nowych leków. Jak przekonują badacze zajmujący się badaniem nad lekami, sztuczna 10 

inteligencja jest w stanie symulować działanie tysięcy różnych związków bez potrzeby ich 11 

wytwarzania i testowania na ludziach. W ten sposób ulega skróceniu czas na opracowanie 12 

nowego leku i redukuje się potrzebę prób klinicznych, gdyż dany lek będzie wytworzony na 13 

potrzeby konkretnego pacjenta (Paul, Sanap, et al., 2020).  14 

W 2019 roku, Sztuczna Inteligencja częściej typowała do badań medycznych 15 

przedstawicieli rasy białej aniżeli czarnej. Algorytm błędnie wywnioskował, że biali częściej 16 

chorują i to ich przede wszystkim należy kierować na leczenie. Po przeanalizowaniu działania 17 

algorytmu wnioski okazały się zgoła odmienne niż to, co podała SI. Osoby czarnoskóre nie 18 

były zdrowsze od białych, lecz z racji mniejszej zamożności rzadziej chodziły do lekarza 19 

i sporadycznie nabywały ubezpieczenia zdrowotne (Obermeyer, et al., 2019). 20 

 21 

18. Podsumowanie 22 

Sztuczna Inteligencja zastosowana w medycynie przyczynia się do poprawy świadczenia 23 

usług medycznych na wielu płaszczyznach. Jednakże może ona działać jak obosieczny miecz. 24 

Jest to nowa nauka, która z roku na rok, coraz bardziej jest rozwijana. Z jednej strony 25 

technologia ta może być wykorzystana do rozpoznawania stanów nowotworowych, 26 

przewidywania zachorowalności wśród danej grupy pacjentów, czy też do wykonywania 27 

prostych zabiegów chirurgicznych. Natomiast z drugiej, aby Sztuczna Inteligencja była coraz 28 

bardziej precyzyjna i spersonalizowana, wymaga coraz większej ilości danych biomedycznych 29 

na temat ludzkiego organizmu. 30 
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Aby ochronić obywateli wspólnoty, kraje związkowe przyjęły specjalną dyrektywę 1 

o ochronie danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo wprowadzano 2 

dyrektywę umożliwiającą ubieganie się o odszkodowanie za straty spowodowane przez 3 

twórców danego algorytmu SI (Komisja Europejska, 2022). Pomimo wysiłków na rzecz 4 

ochrony danych wrażliwych jakimi są dane medyczne, użytkownicy wszelkich gadżetów są 5 

skłonni do udostępniania danych na temat swojego zdrowia korporacjom w zamian za kilka 6 

nowych funkcji w swoich urządzeniach. Domy mediowe mając dostęp do szerokich danych 7 

medycznych ludzi, mogą kształtować spersonalizowane kampanie reklamowe w przyszłości. 8 

Marketing skupi się na promowaniu wyszczególnionych rodzajów badań, preparatów 9 

medycznych z uwzględnieniem zachorowań poszczególnych jednostek.   10 

Pomimo ogromnego potencjału, Sztuczna Inteligencja - tak jak każda technologia - nie jest 11 

nieomylna i powinna być nadzorowana przez człowieka. Jest systemem komputerowym 12 

opierającym się o dane statystyczne. Sztuczna Inteligencja, jak każde inne narzędzie, sama 13 

w sobie nie jest ani dobra ani zła. Dopiero jej użycie świadczy o motywacji użytkownika. 14 

Pozostawiona sama sobie nie jest w stanie nikomu wyrządzić znaczącej szkody. To sposób jej 15 

zastosowania może pociągać za sobą różne reperkusje. Rozwój zaawansowanej medycyny 16 

będzie wymagał od pacjentów dzielenia się coraz większymi ilościami danych na ich temat. 17 

Pytanie, które należałoby więc zadać, to pytanie o to gdzie jest granica pomiędzy rozwojem 18 

medycyny a utratą prywatności.  19 

Parafrazując laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Norwega Christiana Lousa Lange można 20 

powiedzieć, że: „Sztuczna Inteligencja jest użytecznym sługą, ale też niebezpiecznym panem”. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 9 

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej jednej z cech 10 
jakościowej farby wewnętrznej – lepkości za pomocą narzędzi SPC. Skorzystano z 11 
następującego zestawu narzędzi SPC: miary statystyczne klasyczne i pozycyjne, histogram, 12 

wykres ramka-wąsy, karty kontrolne wartości średniej i rozstępu, wskaźniki zdolności 13 
jakościowej oraz diagram Ishikawy w celu analizy danych z badania jakości. Na podstawie 14 
przeprowadzonych analiz uzyskano informację na temat położenia i zmienności oraz typu 15 

rozkładu badanej cechy jakościowej, stopnia jej stabilności statystycznej w czasie oraz stopnia 16 
zdolności jakościowej do spełnienia wymagań klienta. Zidentyfikowano także czynniki mające 17 

wpływ na reklamacje farby wykorzystując diagram Ishikawy oraz zaproponowano działania 18 
zaradcze. Dokonane analizy wykazały brak stabilności statystycznej lepkości farb w 19 

odniesieniu do badanych próbek oraz brak także odpowiedniej zdolności jakościowej.  20 

Słowa kluczowe: jakość, analiza statystyczna, kontrola statystyczna, SPC, narzędzia jakości. 21 

ANALYSIS OF THE RESULTS FROM TESTING THE QUALITY OF 22 

THE PAINT WITH THE USE OF SPC TOOLS 23 

Abstract: The article presents the results of a statistical analysis of one of the qualitative 24 
characteristics of the internal paint - viscosity with the use of SPC tools. The following set of 25 
SPC tools was used: classical and positional statistical measures, histogram, box-whisker plot, 26 

mean and range control charts, qualitative capability indicators, and an Ishikawa diagram to 27 

analyze data from a quality study. Based on the conducted analyzes, information was obtained 28 
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on the location and variability as well as the type of distribution of the examined qualitative 1 
characteristic, the level of its statistical stability over time and the level of qualitative capability 2 

to meet the client's requirements. The factors influencing paint complaints were also identified 3 

using the Ishikawa diagram and remedial actions were proposed. The performed analyzes 4 
showed the lack of statistical stability of the paint viscosity in relation to the tested samples and 5 
the lack of the appropriate qualitative capability. 6 

Keywords: quality, statistical analysis, statistical control, SPC, quality tools.  7 

 8 

 9 

1. Wprowadzenie 10 

 11 

Kontrolę jakości wyrobu określa się jako szereg badań i obserwacji, które mają na celu 12 

stwierdzić, czy badany wyrób na danym etapie produkcji spełnia wyspecyfikowane wymagania 13 

jakościowe (Hamrol, i Mantura, 2002). Kontrola jakości wyrobu występuje, gdy zespół lub 14 

gotowy wyrób jest sprawdzony za pomocą specjalnych przyrządów i aparatów kontrolno-15 

pomiarowych na zgodność z wzorcami lub przyjętymi normami (Durlik, 1996). Jeśli wyrób nie 16 

spełnia wcześniej zdefiniowane wymagania, to dochodzi do powstania niezgodności i/lub 17 

wyrobu niezgodnego, co jest podstawą do podjęcia działań korekcyjnych i korygujących przez 18 

służby jakości (Czyżewski, 2007). Potencjalne niezgodności wyrobu są z kolei obiektem 19 

zainteresowania działań zapobiegawczych (Czyżewski, i Potęga, 2007). Im wcześniej 20 

niezgodność jest wykrywana w procesie produkcyjnym, tym lepiej dla klienta i producenta. 21 

Zgodnie bowiem z zasadą 1-10-100-1000 koszty niezgodności rosną znacznie, gdy wyrób 22 

niezgodny przechodzi przez kolejne etapy  procesu niezauważony (Kolman, 1998). Wartość 23 

nowoczesnej kontroli jakości nie powinno się jednak mierzyć liczbą wykrytych niezgodności, 24 

ale skalą działalności prewencyjnej, czyli liczbą nieprawidłowości, do których nie doszło z 25 

powodu skutecznej kontroli jakości. Nowoczesny system kontroli jakości, tak jak system 26 

myśliwca, nie powinien ograniczać się tylko do działań naprawczych wobec już zaistniałych 27 

zdarzeń, ale powinien pozwalać przewidywać zdarzenia i wskazywać na symptomy problemów 28 

jakościowych zanim rzeczywiście się one pojawią (Herod, 2007; Borkowski, i Knop, 2015). 29 

Umiejętność przewidywania problemów z jakością, zanim dojdzie do powstania niezgodności 30 

i wyrobu niezgodnego jest wyznacznikiem nowoczesnych i skutecznych metod kontroli jakości 31 

(Borkowski, i Knop, 2015). Jedną z klasycznych metod zarządzania i sterowania jakością 32 
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posiadającą takie umiejętności jest metoda SPC – Statystycznego Sterowania Procesem. Należy 1 

podkreślić, że kontrola i sterowanie produkcją s są bardzo ważne w każdym przedsiębiorstwie, 2 

w każdym aspekcie zarządzania produkcją i zarządzania operacyjnego, szczególnie w czasach 3 

Przemysłu 4.0 (Wolniak, 2021). 4 

Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC) to kontrola jakości prowadzona w sposób 5 

wyrywkowy, w której są stosowane metody statystyczne do wnioskowania o stabilności i 6 

zdolności jakościowej procesu technologicznego, na podstawie wyników badania jednej lub 7 

wielu próbek (Sałaciński, 2009). SPC jest narzędziem pozwalającym na monitorowanie czy 8 

proces jest statystycznie sterowalny (przewidywalny w swoim zachowaniu) oraz na 9 

odróżnienie zaburzeń jakie się w nim pojawiają (przyczyn specjalnych) od naturalnej 10 

zmienności procesu (przyczyn normalnych) (Vogt, i Kujawińska, 2013). SPC kierunkuje kiedy 11 

podejmować działania korygujące w danym problemie a kiedy podejmować działania 12 

doskonalące (Czyżewski, 2009). Ważnymi narzędziami zaliczanymi do narzędzi SPC są karty 13 

kontrolne oraz wskaźniki zdolności jakościowej (Cp, Cpk, Pp, Ppk) (Greber, 2009; Sałaciński, 14 

2009). Ich umiejętne, symbiotyczne wykorzystanie wspomaga poprawną jakościowo realizację 15 

procesu produkcji. Jeśli SPC jest prowadzone właściwie (rozumienie istoty stabilności 16 

statystycznej), a proces z założenia ma odpowiednią zdolność jakościową, ryzyko 17 

wyprodukowania wyrobu niezgodnego – ze względu na kontrolowaną cechę – jest 18 

sprowadzone do minimum (Hamrol, 2015). Wykorzystując narzędzia SPC odnośnie danych 19 

pobieranych on-line (na bieżąco) z procesu produkcyjnego można uzyskać wiele ważnych i 20 

przydatnych informacji o naturze procesu produkcyjnego, o jego problemach, które można 21 

wykorzystać do jego udoskonalenia.  22 

 23 

2. Metodyka badań 24 

Celem badań jest wykorzystanie narzędzi kontroli statystycznej zaliczanych do SPC do 25 

analizy wyników z oceny jakości farby wewnętrznej produkowanej przez badane 26 

przedsiębiorstwo. Analizy dotyczą jednej z cech jakościowych farby – jej lepkości.  27 

Podmiotem badań jest przedsiębiorstwo produkujące chemie budowlaną, tj. tynki i zaprawy 28 

budowlane, kleje i fugi do płytek, grunty, farby, tynki zewnętrzne, kleje do systemów ociepleń, 29 

zaprawy wyrównujące, materiały renowacyjne, zlokalizowane w północnej części 30 
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województwa śląskiego. Wyroby przedsiębiorstwa podlegają kontroli jakości realizowanej na 1 

zasadzie weryfikacji jakościowej i walidacji. Półprodukty użyte do produkcji farby, jak i innych 2 

produktów, oraz próbki wyprodukowanej farny najpierw trafiają do przyzakładowego 3 

laboratorium, gdzie przechodzą szczegółową techniczną kontrolę jakości, określającą zgodność 4 

parametrów jakościowych z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Po pomyślnych testach, farba 5 

zostaje poddana także kontroli jakości badającej jej przydatność do praktycznego zastosowania 6 

(walidacji). W ramach tej kontroli sprawdza się zachowanie farby na tzw. ścianie testowej, 7 

którą maluje się próbką farby.  8 

Przedmiotem badań są wyniki z kontroli statystycznej jednego z parametrów jakościowych 9 

farby – lepkości, które zostaną wykorzystane głównie dla oceny zachowania się tego parametru 10 

jakościowego w czasie oraz określenia stopnia spełnienia wymagań jakościowych. 11 

Dysponowano łącznie wynikami pomiarów lepkości pochodzącymi z 20 próbek 3-12 

elementowych, co dało sumarycznie 60 wyników pomiarów lepkości farby. Dane te pobrao z 13 

Działu Kontorli Jakości badanej firmy. W ramach analizy wyników wykorzystane zostaną takie 14 

narzędzia SPC, jak: miary statystyczne, histogram, wykres ramka-wąsy, karty kontrolne, 15 

wskaźniki zdolności jakościowej oraz diagram Ishikawy. Jako narzędzie analizy statystycznej 16 

danych wykorzystano program Statistica 13.3 firmy TIBCO Software Inc.  17 

Pomiaru lepkości farby w badanej firmie dokonuje się za pomocą urządzenia zwanego 18 

wiskozymetrem. Istotnym elementem tego przyrządu jest szpindel, zwany także wirnikiem. 19 

Podczas badania lepkości dostosowuje się wielkość wirnika oraz jego prędkość obrotu 20 

stosownie do analizowanej cieczy. Parametry te wprowadza się również do urządzenia. 21 

Następnie wybrany wirnik zanurza się w próbce farby pod kątem 45º i mocuje do 22 

wiskozymetru. Po tych wszystkich czynnościach uruchomia się wiskozymetr i odczytuje wynik 23 

pomiaru lepkości w centypuazach (cP). Dysponowano 60 wynikami pomiarów lepkości w 24 

centypuazach, które to wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem narzędzi SPC. 25 

Lepkość cieczy to wynik sił tarcia wewnętrznego pomiędzy cząsteczkami cieczy, które 26 

powstają przy ruchu jednej warstwy cieczy wzdłuż drugiej (przy założeniu, że ciecz złożona 27 

jest z wielu warstw o bardzo małej grubości). 28 

W pierwszej kolejności, w ramach analizy wyników, wykorzystano miary statystyczne, 29 

klasyczne i pozycyjne, aby uzyskać podstawowe informacje o położeniu i zmienności wyników 30 

pomiarów lepkości farby. Miary statystyczne to dane liczbowe pozwalające wieloaspektowo i 31 

syntetycznie przeanalizować badane cechy zbiorowości statystycznej (Rabiej, 2012; Boldizsar, 32 
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2022). Miary statystyczne można podzielić na miary klasyczne i pozycyjne (Stanisz, 2006). Do 1 

miar klasycznych, które wykorzystano w ramach analizy wyników, należą: średnia (Xśr.), 2 

odchylenie standardowe (s), współczynnik zmienności (Vs), skośność (SK), kurtoza (KU). 3 

Wykorzystanymi miarami pozycyjnymi w ramach analizy wyników są: moda (Mo), kwartyl 4 

pierwszy (Q1), mediana (Me), kwartyl trzeci (Q3), rozstęp (R) (Rabiej, 2012; Stanisz, 2006).  5 

Wykorzystano histogram do graficznego przedstawienia rozkładu badanych danych 6 

dotyczących lepkości farby, określenia typu tego rozkładu, położenia zebranych wyników i 7 

określenia wielkości występującej zmienności. Histogram służy do graficznego przedstawienia 8 

częstości lub ilości wystąpienia zebranych danych statystycznych (Stanisz, 2006).  9 

Wykorzystano również wykres ramka-wąsy, zwany też pudełkowym, do graficznego ujęcia 10 

zależności pomiędzy wybranymi, pozycyjnymi miarami statystycznymi, takimi jak: mediana 11 

(Me), kwartale (Q1 i Q3) i rozstęp (R) (Łuczak, i Matuszak-Flejszman, 2007) w zbiorze danych 12 

dotyczących lepkości farby oraz w celu zidentyfikowania ew. wartości odstających (Trzęsiok, 13 

2014).  14 

Wykorzystano kartę kontrolną wartości średniej i rozstępu do oceny stabilności i 15 

przewidywalności zachowania się badanego parametru jakościowego w czasie. Karta kontrolna 16 

jest narzędziem SPC, za pomocą którego można stwierdzić, czy badany proces, a dokładniej 17 

konkretnie cecha danego wyrobu tworzona w ramach tego procesu, jest stabilna w czasie 18 

(Sałaciński, 2009). Karta kontrolna polega w praktyce na nanoszeniu na nią wartości – 19 

obliczonej z próbki – statystyki i sprawdzeniu, czy na karcie nie pojawią się specjalne serie 20 

punktów lub czy pojedynczy punkty nie przekraczają tzw. linii kontrolnych (DLK i GLK) 21 

(Czyżewski, 2009). Zaobserwowane na karcie takich specjalnych obrazów sugeruje, że proces 22 

uległ rozregulowaniu. W takiej sytuacji należy podjąć działania korygujące i/lub 23 

zapobiegawcze (Hamrol, 2008). 24 

Zastosowano wskaźniki zdolności jakościowej w celu określenia, czy badany parametr 25 

jakościowy jest w stanie spełnić wymagania klienta określone specyfikacjami. Do oceny 26 

zdolności jakościowej badanego parametru wykorzystane zostaną, w przypadku wykazania 27 

stabilności procesu za pomocą kart kontrolnych, wskaźniki Cp, Cpk, w przypadku braku 28 

stabilności - wskaźniki Pp i Ppk (Greber, 2009). Należy podkreślić, że predykcja zdolności 29 

procesu na podstawie niestabilnego procesu nie powinna być dokonana (nie będzie bowiem 30 

stanowiła wiarygodną informację), a wskaźniki zdolności w takim przypadku mogą służyć 31 

jedynie ocenie historycznej wyników, nie dając przy tym możliwości przewidywania 32 
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przyszłości (tj. poziomu zdolności procesu w przyszłości) (Oakland, 2003). Specjaliści z 1 

zakresu SPC twierdzą (Montgomery, 2012), że dla procesu niestabilnego nie należy dokonywać 2 

analizy zdolności procesu, ze względu na małą wartość poznawczą i predykcyjną wyników.  3 

Jako ostatnie narzędzie SPC, zaliczane także do klasycznych narzędzi jakości, 4 

wykorzystano diagram Ishikawy. Diagram Ishikawy wykorzystano w celu identyfikacji i 5 

pogrupowania potencjalnych przyczyn wpływających na badany problem - reklamacje farb 6 

wewnętrznych. Diagram Ishikawy jest klasycznym narzędziem jakości (Wolniak, i Skotnicka-7 

Zasadzień, 2011), zaliczanym także do narzędzi SPC, stosowanym w ramach pracy zespołowej, 8 

pomocniczo z sesją burzy mózgów  (Raszewska, 2021), do wyszczególnienia wszystkich 9 

potencjalnych przyczyn analizowanego problemu oraz do ich pogrupowania (Starzyńska, i 10 

Grabowska, 2010). Wyszczególnionym przyczynom można następnie nadać ważność ze 11 

względu na wpływ na badany problem, przyjąć je lub odrzucić, ze względu na faktyczny wpływ 12 

na badany problem. Do pogrupowania przyczyn badanego problemu wykorzystano kategorię 13 

czynników 5M+E (Brajer-Marczak, 2015).  14 

 15 

3. Wyniki badań 16 

3.1 Analiza statystyczna wyników pomiarów lepkości farby za pomocą podstawowych 17 

miar statystycznych 18 

Wyniki obliczenia wybranych miar statystycznych dla analizowanego zbioru danych 19 

dotyczących wyników pomiarów lepkości farby wewnętrznej podano w tabeli 1. 20 

Tabela 1. 21 

Statystyki opisowe zbioru danych dotyczących lepkości farby wewnętrznej 22 
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Źródło: Opracowanie własne 1 

 2 

Na podstawie obliczonych miar statystycznych dla wyników pomiarów lepkości farby 3 

należy stwierdzić, że: 4 

– średnia wartość lepkości farby wynosi Xśr. = 14236,37 cP, a przeciętne zróżnicowanie 5 

wyników wokół wartości średniej, mierzone odchyleniem standardowym, wynosi s = 6 

2196,85 cP, 7 

– najmniejsza odnotowana wartość lepkości farby to 7650 cP, z kolei największa – 20440 cP, 8 

stąd rozstęp, czyli różnica pomiędzy największą i najmniejszą wartością lepkości, wynosi 9 

R = 0,12 cP,  10 

– brak jest jednej wartości lepkości farby występującej najczęściej (Mo = Wielokr.) w 11 

analizowanym zbiorze danych, 12 

– mediana wynosząca Me = 14454,5 oznacza, że połowa wszystkich danych dotyczących 13 

lepkości farby miała wartość co najwyżej równą 14454,5 cP, taka sama część miała wartość 14 

nie mniejszą od wyznaczonej,     15 

– kwartyle pierwszy Q1 i trzeci Q3 przyjmują wartości 13150 i 15465, co oznacza, że jedna 16 

czwarta z wszystkich danych lepkości farby miała wartość nie większą niż 13150 cP i taka 17 

sama ich część miała wartość nie mniejszą niż 15465 cP (inaczej: połowa wyników lepkości 18 

farby zawierała się w przedziale od 13150 do 15465 cP), 19 

– współczynnik zmienności równy Vs = 15,431 informuje o względnie wysokim poziomie 20 

zróżnicowania wyników lepkości farby, 21 

– typowy obszar zmienności (określony wzorem Xśr.-s < xtyp < Xśr.+s) dla badanej cechy 22 

jakościowej wynosi 12039,52 cP < xtyp < 16433,22 cP. W obszarze tym mieszczą się 23 

wartości około 2/3 wszystkich pomiarów lepkości farby, 24 

– wartość skośności wynosi -0,239, co oznacza średnią co do wielkości, ujemną asymetrię 25 

rozkładu danych dotyczących lepkości farby,  26 

– wartość kurtozy wynosi 1,699, co oznacza wysoką, dodatnią asymetrię rozkładu danych 27 

dotyczących lepkości farby. 28 

Histogram rozkładu danych z lepkości farby przedstawia rys. 1. 29 

 30 
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Rysunek 1. Histogram rozkładu wyników pomiarów lepkości farby 2 

 3 

Z rys. 1 wynika, że najwięcej wyników pomiarów lepkości farby zawierało się w przedziale 4 

od 14000 do 16000 cP (45%). Rozkład wyników przypomina rozkład normalny (hipoteza 5 

zerowa). W celu przyjęcia lub odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu danych wykonano 6 

test normalności Shapiro-Wilka (SW-W). Wynik testu pojawia się u góry na histogramie (rys. 7 

1). Wyznaczona w teście wartość p = 0,0531 jest wyższa od 0,05, powyżej której analizowany 8 

rozkład można uznać za normalny, co pozwala na przyjęcie hipotezy o normalności rozkładu 9 

wyników pomiarów lepkości farby. 10 

Wykres ramka-wąsy dla badanego parametru jakościowego przedstawia rys. 2. 11 

 12 
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Rysunek 2. Wykres ramka-wąsy rozkładu wyników pomiarów lepkości farby 2 

 3 

Jak wynika z rys. 2 „wąsy” dla danych dotyczących lepkości farby nie są zbliżonej długości, 4 

co świadczy o asymetryczności całego rozkładu danych. Dłuższy wąs dolny od górnego 5 

świadczy o skośności lewostronnej wyników. Przesunięcie mediany bliżej kwartyla trzeciego 6 

(Q3) świadczy z kolei o skośności lewostronnej w odniesieniu do 50% jednostek badanej 7 

zbiorowości. Rozkład danych lepkości farb należy zatem uznać za lewostronnie asymetryczny. 8 

Dominują w nim wyniki pomiarów mniejsze od wartości średniej. Zakres wartości 9 

nieodstających dla lepkości farby to 9800-17980 cP. Wykres ramka-wąsy uwidacznia wartości 10 

nietypowe, tzw. odstające dla analizowanego zbioru danych, zarówno są to wartości odstające 11 

od dołu, jak i od góry. Wartości odstające należy w szczególności poddać analizie w celu 12 

określenia przyczyn ich wystąpienia (np. błąd pomiarowy, błąd zapisu danych), ponieważ 13 

wpływają one w ostateczności na kształt rozkładu danych i na końcową ocenę zachowania się 14 

danej cechy poddanej analizie statystycznej (Trzęsiok, 2014).   15 

 16 
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3.2. Ocena stabilności i przewidywalności zachowania się parametru lepkości farby w 1 

czasie za pomocą karty kontrolnej 2 

Wynik konstrukcji karty kontrolnej wartości średniej i rozstępu przedstawia rys. 3. 3 

Karta X-średnie i R; zmienna:  Lepkość
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Rysunek 3. Karta kontrolna Xśr.-R dla oceny stabilności parametru lepkości farby w czasie 5 

 6 

Po przeanalizowaniu wykreślonej karty kontrolnej Xśr.-R należy stwierdzić, że badany 7 

parametr jakościowy nie jest statystycznie uregulowany w czasie pod względem położenia. Na 8 

karcie kontrolnej wartości średniej widać, że wyniki z próbek nr 2, 3, 8, 9 i 13 wychodzą poza 9 

górną lub dolną granicę kontrolną. Zmienność położenia wyników w ramach kolejnych próbek 10 

nie jest spójna i przewidywalna. Na bazie otrzymanych wyników na karcie kontrolnej, nie 11 

można przewidzieć, jak badany parametr jakościowy będzie się zachowywał w przyszłości. 12 

Dopiero doprowadzenia tego parametru do stabilnego poziomu i utrzymanie go na tym 13 

stabilnym poziomie przez dłuższy czas pozwoli dokonać wiarygodnej predykcji zachowania 14 

się tego parametru w przyszłości. Zadaniem zarządzających kształtowaniem się tego parametru 15 
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jakościowego w czasie jest znalezienie przyczyn występującej zmienności specjalnej w 1 

badanym okresie czasu, która to zmienność specjalna spowodowała rozregulowanie tego 2 

parametru jakościowego (Webber, i Wallace, 2007). Od próbki nr 14 parametr jakościowy 3 

wraca do granic kontrolnych i utrzymuje się w tych graniach do próbki nr 20. Należy dalej 4 

kontrolować znamiona stabilności tego parametru, pobierając kolejne próbki i nanosząc wyniki 5 

na kartę kontrolną. 6 

 7 

3.3. Ocena zdolności parametru lepkości farby do spełnienia wymagań jakościowych 8 

Wyniki analizy zdolności jakościowej badanego parametru jakościowego przedstawia rys. 9 

4. Rozkład wyników badanego parametru lepkości farby został przedstawiony na tle granic 10 

tolerancji. Granice specyfikacji dla tego parametru to: dolna – LSL – 13000, górna – USL – 11 

16000. 12 

 13 

Zmienna   Lepkość    Śred. 14236,4

Sigma (Całkowita):2196,85242 Sigma (Próbkowa):1031,12503

S pec y fi k ac j a:  LS L=   13000, 0 Nom i n. =   ----   US L= 16000, 0

Norm . :   Cp= , 4849 Cpk = , 3997 Cpl = , 3997 Cpu= , 5701
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  14 

Rysunek 4. Analiza zdolności jakościowej parametru lepkości farby 15 

Ze względu na fakt, że badanym parametr nie podlegał stabilności w czasie, co wykazały karty 16 

kontrolne, do oceny zdolności jakościowej wykorzystano zamiast wskaźników Cp, Cpk, 17 



Analiza wyników… 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 225 

wskaźniki Pp, Ppk. Szczegółowe wyniki analizy zdolności jakościowej w oparciu o te 1 

wskaźniki przedstawia tabela 1 i 2. 2 

Tabela 1. 3 

Podsumowanie wyników analizy zdolności jakościowej parametru lepkości farby. Cz. 1 4 

 

Zmienna: (Lepkość) -3,000 

*Sigma=7645,81 

+3,000 *Sigma=20826,9 

Wartość 

 

PP (wskaźnik wykonania) 

 

0,23 

PR (frakcja wykonania) 

 

4,39 

PPK (przedst. dosk. wykonania) 

 

0,19 

PPL dolny wskaźnik wykonania 

 

0,19 

PPU górny wskaźnik wykonania 

 

0,27 

Tabela 2. 5 
Podsumowanie wyników analizy zdolności jakościowej parametru lepkości farby. Cz. 2 6 

 

Zdolność proc., Z standaryz., granice 

przedz. ufności, itp. (Lepkość) Zmienna: 

Lepkość 

Wartość 

 

Pp - dolna granica p.ufn. 

 

0,2 

Pp - górna granica p.ufn. 

 

0,3 

Ppk - dolna granica p.ufn. 

 

0,1 

Ppk - górna granica p.ufn. 

 

0,3 

Z - całkowite 

 

0,0 

Z - LSL 

 

0,6 

Z - USL 

 

0,8 

Z - dolna granica p.ufn. 

 

-0,3 
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Z - górna granica p.ufn. 

 

0,3 

Potencjalna wydajność procesu 

 

 

PPM < LSL 

 

286788,9 

PPM > USL 

 

211045,1 

PPM całkowite 

 

497834,1 

 1 

Wartość wskaźników zdolności Pp, Ppk jest dużo mniejsza od 1, co oznacza, że badany 2 

parametr jakościowy nie jest zdolny do spełnienia wymagań klienta. Występuje problem 3 

zarówno ze zbyt dużym rozrzutem wyników na tle granic tolerancji, jak i brakiem 4 

wycentrowania wyników. Wartości wskaźników Pp i Ppk różnią się od wskaźników Cp i Cpk, 5 

co jest kolejnym dowodem tego, że badany parametr jakościowy nie jest pod kontrolą 6 

statystyczną, tzn. nie jest stabilny statystycznie. Doskonalenie tego procesu powinna opierać 7 

się na ustabilizowaniu wartości tego parametru, na zmniejszeniu rozrzutu wyników i na próbie 8 

poprawy ich wycentrowania. W efekcie wskaźniki Cp/Cpk będą w przybliżeniu równe co do 9 

wartości wskaźnikom zdolności Pp/Ppk. Na skutek podjętych działań korygujących i 10 

doskonalących proces wskaźniki te powinny być także większe od poziomu wskaźników 11 

zdolności uznanego powszechnie za względnie dobry, tj. poziomu minimum 1,33.  12 

 13 

3.4. Analiza przyczyn reklamacji farb wewnętrznych 14 

Zastosowano diagram Ishikawy do przeanalizowania przyczyn mających potencjalny 15 

wpływ na reklamacje farb wewnętrznych (rys. 5). 16 
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 1 

Rysunek 5. Diagram Ishikawy przedstawiający przyczynu problemu reklamacji farb  2 

 3 

Wskazano w szczególności na następujące problemy z jakością farb i sposoby ich 4 

rozwiązania: 5 
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• Niewłaściwe zarządzanie spowodowane nieodpowiednią osobą na stanowisku 1 

kierowniczym wpływa pośrednio na wynikowy poziom jakości wyrobów. Brak 2 

odpowiedniego wykształcenia nie jest aż tak ważny, jak brak odpowiednich cech 3 

kierowniczych i przywódczych pracowników na szczeblu kierowniczym w badanym 4 

przedsiębiorstwie, wymaganych dla prawidłowego zarządzania i motywowania zespołem 5 

podległych pracowników. Właściwe, ukierunkowane szkolenia w tym zakresie mogą 6 

poprawić zdolności kierownicze i przywódcze pracowników z kadry kierowniczej 7 

badanego przedsiębiorstwa.  8 

• Człowiek, to nie maszyna i popełnia błędy. Błędy i pomyłki pracowników prowadzą do 9 

wad i niezgodności wyrobów, a te z kolei, niewykryte, powodują reklamacje. Wraz ze 10 

wzrostem przemęczenia pracowników spowodowanym takimi czynnikami, jak np. 11 

monotonia, rutyna pracy, zła ergonomia, niewłaściwe warunki otoczenia, wzrasta brak 12 

koncentracji pracowników, co powoduje błędy i pomyłki podczas pracy i w konsekwencji 13 

niezgodności. Błędy ogólnie wynikają za braku wiedzy pracowników, z kolei pomyłki z 14 

czynników zewnętrznych wpływających na pracownika z zewnątrz, takich jak, np. rutyna, 15 

złożoność operacji. Błędom pracowników firma może zapobiec organizując właściwe kursy 16 

i szkolenia, z kolei pomyłkom – wdrażając np. rozwiązania błędnoodporne na zasadach 17 

Poka-Yoke. 18 

• Jakość surowców używanych do produkcji farb jest kluczowa. Właściwy wybór dostawców 19 

materiałów i surowców, gwarantujący odpowiednią i stabilną ich jakość, oraz skuteczna 20 

kontrola wstępna materiałów i surowców na zasadach kontroli 100% lub statystycznej może 21 

zwiększyć szansę na przedostanie się do procesu produkcyjnego w firmie tylko dobrych 22 

wyrobów.  23 

• Produkt może zmniejszyć swoją jakość na każdym etapie w procesie produkcji. Kontrola 24 

jakości wbudowana w proces (samokontrola), kontrola wyrywkowa na zasadach 25 

statystycznych (SPC), zwiększenie skuteczności wykrywania niezgodności przez systemy 26 

kontroli jakości (badania MSA) oraz generalnie działania zapobiegające powstawaniu 27 

niezgodności (Poka-Yoke, FMEA) mogą przyczynić się do zwiększenia szansy na 28 

wyprodukowanie dobrego wyrobu za pierwszym razem przez badane przedsiębiorstwo. 29 

• Maszyna, jej stan techniczny determinuje w dużym stopniu jakość wyrobu końcowego. 30 

Należy zatem dbać o regularne przeglądy maszyn i urządzeń i o ich okresowe remonty. 31 



Analiza wyników… 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 229 

Skuteczny system zgłaszania problemów z pracą maszyn przez pracowników na 1 

stanowiskach pracy (Andon, karty AM-Tag), analizy przypadku awarii dochodzące do ich 2 

przyczyny źródłowej (karta awarii, EWO) oraz sprawne naprawy maszyn realizowane przez 3 

pracowników UR, przyczynią się do zmniejszenia liczby problemów z pracą maszyn i 4 

ostatecznie wpływu tych problemów na jakość procesów i wyrobów. Wdrożenie systemu 5 

maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń (TPM) oraz wskaźników pozwalających 6 

ocenić stopień tej efektywności (OEE) pozwoli firmie zwiększyć efektywność procesu 7 

produkcyjnego oraz stopień zaangażowania pracowników w dbanie o maszyny i urządzenia 8 

zakładu.   9 

• Kontakt w firmie, między pracownikami z różnych działów jest istotny. Brak sprawnej 10 

komunikacji między działami rodzi konflikty, co może się odbić na jakości produkcji. Brak 11 

współdziałania, rozmyte kompetencje, niechęć w podejmowaniu odpowiedzialności są 12 

często przyczyną takich konfliktów w firmie. Zadbanie o relacje w zespołach, praca w 13 

multidyscyplinaranych zespołach, edukacja zespołów, brak tolerancji na spiski i kliki 14 

działów to nieliczne wskazówki dla kierownictwa firmy, odnośnie działań wymaganych do 15 

podjęcia mających przyczynić się do zwiększenia stopnia i jakości współpracy między 16 

zespołami z różnych działów w badanym przedsiębiorstwie.  17 

 18 

4 Podsumowanie 19 

W artykule przedstawiono wyniki w zakresie analizy statystycznej parametru lepkości farby 20 

wewnętrznej z pomocą narzędzi SPC. Przeprowadzone analizy wykazały, że istnieje problem 21 

zarówno ze stabilnością, jak i zdolnością jakościową badanego parametru lepkości wśród 22 

badanych próbek farb wewnętrznych. Próbki farby poddane analizie za pomocą narzędzi SPC 23 

wykazały wiele sygnałów o rozregulowaniu, informując tym samym zarządzających procesem, 24 

że w badanym procesie obecne są przyczyny specjalne, które należy zidentyfikować i usunąć. 25 

Z uwagi na fakt, że analizie statystycznej poddano wyniki uzyskane historycznie, pochodzące 26 

z raportów DKJ, trudno było dociec faktycznej przyczyny źródłowej występującej w tych 27 

próbkach zmienności specjalnej, stąd przedstawione wyniki mają głównie charakter 28 

informacyjny dla zarządzających, wskazujący na potencjał wykonanych analiz statystycznych 29 

i uzyskanych informacji, które to należy każdorazowo wykorzystać dla celów doskonalenia. 30 
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Rolą zarządzającego badanym, procesem, stosującego narzędzia SPC w sposób bieżący, jest 1 

analiza wyników z badania lepkości farby i odczytywanie z nich informacji o ewentualnych 2 

problemach w tym procesie, dociekanie każdorazowo przyczyny lub przyczyn źródłowych tych 3 

problemów, celem podjęcia określonych działań zaradczych. SPC określane jest bowiem 4 

Metodą Ciągłego Doskonalenia (Wheeler, 2017), ponieważ jest to podstawowy cel stosowania 5 

narzędzi SPC.  6 

Oprócz informacji o problemach ze stabilnością lepkości farby, wykonane analizy SPC 7 

wykazały także, że jakość tego parametru jakościowego odbiega od wymagań. Wskaźniki 8 

zdolności jakościowej miały wartość poniżej poziomu akceptowalnego, tj. 1. Wykazano, że 9 

problem z jakością dotyczy zarówno zbyt dużego rozrzutu wyników tego parametru na tle 10 

granic specyfikacji, jak i braku ich wycentrowania. Należy również w tym przypadku dociec 11 

źródeł tego problemu z jakością. Diagram Ishikawy pozwolił z kolei wyłonić czynniki mogące 12 

mieć wpływ na reklamacje farb wewnętrznych. Wykazano, aby ograniczyć liczbę przypadków 13 

reklamacji farb wewnętrznych działania doskonalące powinny być wielokierunkowe. Powinny 14 

one być zorientowane przede wszystkim na poprawę kompetencji kadry kierowniczej poprzez 15 

szkolenia, zaprojektowanie błędnoodpornych procesów celem eliminacji pomyłek ludzkich 16 

poprzez wdrożenie rozwiązań Poka-Yoke oraz stosowanie skutecznych analiz FMEA 17 

(Zwolenik, i Pacana, 2021). Firma powinna także zwiększyć skuteczność systemów kontroli 18 

jakości poprzez zwiększenie nacisku na skuteczne zapobieganie niezgodnościom a nie tylko 19 

ich wykrywanie. Należy skupić się również na poprawie jakości dostarczanych z zewnątrz 20 

materiałów i surowców poprzez wdrożenie skutecznej kontroli wstępnej i selekcji dostawców. 21 

Działania podjęte przez firmie powinny być także zorientowane na wdrożenie efektywnego 22 

systemu utrzymania ruchu gwarantującego minimalne ryzyko awarii maszyn i urządzeń, 23 

zwiększającego zaangażowanie pracowników oraz na eliminację konfliktów 24 

międzywydziałowych poprzez odpowiednie akcje szkoleniowe i działania angażujące 25 

pracowników z różnych działów. Podjęcie tych działań doskonalących powinno przyczynić się 26 

w ostateczności do zmniejszenia liczby przypadków reklamacji farb w badanym 27 

przedsiębiorstwie.  28 

Przedstawione w artykule wyniki analizy statystycznej lepkości farby za pomocą narzędzi 29 

SPC pozwoliły wskazać na istotność pozyskanych informacji na temat tego parametru 30 

jakościowego, które to informacje powinny być wykorzystane do jego udoskonalenia. Dzięki 31 

zastosowaniu narzędzi SPC można wykrywać sygnały o rozregulowaniu procesu i uchronić się 32 
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przed zbędnymi kosztami (Krynke, 2021), związanymi np. z reklamacją wyrobów, czy 1 

poprawkami i naprawami wyrobu. Poprzez bieżące sterowanie procesem technologicznym i 2 

badanym parametrem jakościowym za pomocą narzędzi SPC, zarządzający badaną firmą będą 3 

mogli uzyskiwać szereg ważnych i przydatnych informacji o naturze kontrolowanego procesu 4 

i jego parametru jakościowego oraz o problemach z nim związanych, co da im możliwość 5 

szybkiej reakcji na niekorzystne zmiany, zanim te „zmiany” przerodzą się w niezgodność lub 6 

wadę.  7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 
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 16 

 17 

 18 
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 22 
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 24 

 25 
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 27 

 28 

 29 
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 6 

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie analizy przypadku z wykorzystaniem 7 

problematyki raportu 8D pod kątem zastosowania tego podejścia do rozwiązania problemu 8 
reklamacyjnego w organizacji produkcyjnej. Krótko omówiono powstanie raportu, a następnie 9 

opisano jego poszczególne fazy. W następnej części opisano sposób wykorzystania raportu 8D 10 
do rozwiązania problemu w firmie produkcyjnej, wszystkie etapy raportu zostały szczegółowo 11 

omówione. 12 

Slowa kluczowe: raport 8D, problem,  13 

 14 

CASE STUDY OF THE APPLICATION OF THE 8D REPORT IN A 15 

MANUFACTURING ENTERPRISE 16 

 17 

Abstract: The purpose of this article is to present a case study using the 8D report problem in 18 
terms of applying this approach to solving a complaint problem in a manufacturing 19 
organization. The creation of the report is briefly discussed, and then its various phases are 20 
described. The next section describes how to use the 8D report to solve a problem in a 21 
manufacturing company, all the stages of the report are discussed in detail. 22 

Keywords: report 8D, problem 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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1. Wprowadzenie 1 

 2 

W przedsiębiorstwie produkcyjnym w zależności od profilu działalności występują różne 3 

problemy. Każda sytuacja problemowa wymaga podjęcia odpowiednich działań, które taki 4 

defekt rozwiążą lub pozwolą na odpowiednie zarządzanie nim, w celu minimalizowania 5 

potencjalnych negatywnych skutków dla funkcjonowania firmy.  6 

Jednym z rodzajów problemu jest reklamacja, którą obligatoryjnie należy rozwiązać oraz 7 

wymaga pewnych wydatków. Wobec tego, prawidłowe rozwiązywanie problemów w 8 

przedsiębiorstwie produkcyjnym jest kluczowe dla jego codziennego funkcjonowania. Jest to 9 

możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu oraz zastosowaniu odpowiedniej metodologii 10 

pozwalającej na rozwiązanie problemu jednocześnie zwiększając prawdopodobieństwo, że 11 

dana sytuacja się nie powtórzy. Jedną z metod rozwiązywania problemów jest raport 8D. 12 

Merytoryczna i dobrze przygotowana analiza w raporcie 8D pozwala na skuteczne rozwiązanie 13 

istniejącego problemu, a także służy jako  źródło skumulowanych informacji, które będą 14 

możliwe do wykorzystania w przyszłości w celu rozwiązywania innych problemów czy 15 

reklamacji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy przypadku reklamacji               16 

w przedsiębiorstwie produkcyjnym według wspomnianej metodyki raportu 8D. 17 

 18 

2. Raport 8D 19 

Raport 8D został stworzony w 1974 roku przez przez Departament Obrony USA pod nazwą 20 

MIL-STD 1520 System Działań Korygujących i Dyspozycji dla Materiałów Niezgodnych z 21 

Wymaganiami (Corrective Action and Disposition System for Nonconforming Material). 22 

Pierwszym koncernem, który zastosował to rozwiązanie w przemyśle samochodowym był 23 

Ford, a następnie wiele przedsiębiorstw w tym obszarze  (także firmy produkcyjne, a 24 

szczególnie z branży automotive) postanowiło je wdrożyć w celu identyfikacji problemów 25 

dotyczących różnych obszarów działalności firmy (np. produkcji, jakości, logistyki, 26 

magazynowania, sprzedaży, finansów, zakupów). Nazwa metody nawiązuje do 8 kroków,  27 

których przestrzeganie pozwala zidentyfikować przyczynę występującego w firmie problemu 28 

oraz zaaplikować skuteczne działania zapobiegające ponownemu pojawieniu się danego 29 

defektu. Metoda ta stosowana jest przy wystąpieniu różnego rodzaju problemów, nieścisłości 30 
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czy odchyleń pojawiąjących się w danym procesie w przedsiębiorstwie. Podstawowym celem 1 

raportu 8D jest prawidłowe zidentyfikowanie przyczyny problemu oraz wdrożenie działań 2 

prewencyjnych, aby zapobiec ponownemu jego wystąpieniu. Ze względu na swoje dokładne, 3 

wszechstronne ośmiokrokowe podejście zapewnia prawidłowe rozwiązanie zaistniałego 4 

problemu. 5 

Raport 8D jest stosowany gdy: 6 

− przyczyna wystąpienia problemu nie jest znana ani zidentyfikowana, 7 

− problem jest bardziej złożony (więcej niż z jednej przyczyny), 8 

− znalezienie źródła wystąpienia problemu jest na tyle trudne do zidentyfikowania, że jego 9 

potencjalne rozwiązanie nie jest możliwe bez wykonania analizy. 10 

Rozwiązanie problemu często wymaga pracy kilku osób bądź zespołu powołanego do 11 

rozwiązywania problemów w danym dziale firmy.  12 

Raport 8D składa się z podstawowych ośmiu kroków (Mazur, Gołaś, 2010, Szczerba, 13 

Białecka, 2017): 14 

D0 – przygotowanie do 8D, 15 

D1 – powołanie zespołu 8D, 16 

D2 – opis problemu, 17 

D3 – wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych, 18 

D4 – zdefiniowane i weryfikacja przyczyny, 19 

D5 – akcje korygujące, 20 

D6 – weryfikacja akcji korygujących, 21 

D7 – akcje zapobiegawcze, 22 

D8 – ocena raportu 8D oraz jego zamknięcie. 23 

   Pierwszym krokiem jest faza D0 nazywana fazą przygotowania do raportu. W tej fazie 24 

stwarza się dokument, którego wersja finalna przedstawiona zostanie klientowi. Określa się 25 

podstawowe informacje jak: data otrzymania zgłoszenia, produkt którego zgłoszenie dotyczy. 26 

Należy także nadać dokumentowi odpowiedni i oficjalny numer oraz datę, kiedy wymieniony 27 

dokument powstał (Szczerba, Białecka, 2016, Materiały szkoleniowe: Problem Solving 28 

Methodology, Sudhara Polska). 29 

Najczęściej inicjatorem  powstania raportu 8D jest dział jakości, lub jeśli przedsiębiorstwo 30 

nie posiada takiego, to dział o zbliżonych kompetencjach – odpowiadający za poziom, jakości 31 

usług. Najczęściej jest to kierownik działu, jednak w zależności od struktury firmy może za to 32 
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odpowiadać Inżynier Jakości, Inżynier Jakości Klienta, Koordynator działu Jakości  lub osoba 1 

do tego wyznaczona. Najważniejszą częścią tej fazy jest natychmiastowa reakcja na zagrożenia 2 

dla klienta: Działania w Sytuacjach Kryzysowych (Emergency Response Action). Polega ona 3 

na podjęciu takich działań, które umożliwią ochronę klienta. 4 

Przykładami natychmiastowych reakcji może być powiadomienie klienta, zablokowanie 5 

wyrobów u klienta i rozpoczęcie procesu sortowania, zatrzymanie wyrobów w trakcie 6 

transportu, zablokowanie wyrobów przygotowanych do wysyłki, zablokowanie wyrobów na 7 

magazynie, zablokowanie wyrobów w trakcie produkcji, wymiana magazynu u klienta, 8 

przesortowanie wszystkich detali na magazynie (Marksberry, Bustle, Clevinger, 2011, Mazur, 9 

Gołaś, 2010). 10 

Dla klienta problemem może być każda rozbieżność z oczekiwaniami, a reakcją 11 

natychmiastową jest każde działanie mające na celu rozwiązanie problemu.  12 

Kolejnym krokiem jest D1 – powołanie zespołu 13 

W tym etapie należy (Marksberry, Bustle, Clevinger, 2011, Mazur, Gołaś, 2010): 14 

− Przeanalizować schemat organizacyjny danego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Umożliwi 15 

to znalezienie potencjalnych członków zespołu zajmującego się analizowaniem problemu, 16 

a następnie jego rozwiązywaniem. 17 

− Powołać lidera, odpowiedzialnego za raport. Lider będzie odpowiedzialny za stworzenie 18 

zespołu oraz za nadzorowanie jego pracy. Zadaniem lidera zespołu jest rozdzielenie funkcji 19 

zgodnie z możliwościami, wiedzą oraz doświadczeniem członków zespołu. Powinien 20 

kierować zespołem poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów oraz efektywne 21 

prowadzenie spotkań. 22 

− Utworzyć interdyscyplinarny zespół posiadający wiedzę o produkcie, procesie oraz 23 

odpowiednie umiejętności umożliwiające rozwiązanie problemu. Najczęściej zespół 24 

powinien składać się z osób z działów: jakości, produkcji, technologicznego, utrzymania 25 

ruchu, opcjonalnie z innych działów. Członkowie muszą posiadać umiejętność pracy 26 

zespołowej oraz być skoncentrowani na rozwiązaniu problemu. 27 

− Zdefiniować cel zespołu. Cel dla zespołu musi być przedstawiony w sposób jasny oraz 28 

zrozumiały. Powinien być ambitny oraz możliwy do zmierzenia jego skuteczności, ale 29 

przede wszystkim możliwy do zrealizowania. 30 
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− Prowadzić cykliczne spotkania. Spotkania powinny odbywać się przede wszystkim o 1 

odpowiedniej porze dla każdego członka. Miejsce spotkań powinno gwarantować 2 

odpowiednie warunki pracy. Zebrania zespołu  powinny rozpoczynać się punktualnie i 3 

kończyć o określonym czasie (opcjonalnie przed czasem). Przed danym spotkaniem 4 

reprezentanci danego działu rozwiązującego problem powinni znać cel oraz zakres 5 

spotkania.   6 

− Przydzielić zasoby niezbędnych do pracy: miejsce, czas, dostęp do danych itp. 7 

Po przeprowadzeniu kroku D1 następuje etap D2 – opis problemu. Celem jest kompleksowe 8 

opisanie problemu. Należy tutaj uwzględnić opisanie problemu zgodnie z terminologią klienta, 9 

stosując przy tym nazewnictwo, nomenklaturę czy sposób identyfikacji oraz numeracji. 10 

Obowiązkowe jest określenie ram czasowych dla wystąpienia problemu (data 11 

powstania/zaobserwowania problemu oraz jeśli to możliwe podanie dat, dla których problemu 12 

nie zauważono). Istotne jest podanie dla ilu sztuk dotyczy dany defekt oraz przedstawić 13 

dlaczego jest to problematyczne (Studer, Benjamins, 1998, Mydlarz A.: Siedem złotych  14 

narzędzi jakości. Praktyczny poradnik inżyniera, https://ikmj.com/praktyczne-zastosowanie-15 

metody-8d-do-realizacji-dzialan-korygujacych-i-zapobiegawczych-czesc-5/ (dostęp w 16 

24.05.2022). 17 

Po dokładnym zdefiniowaniu problemu należy wprowadzić tymczasowe działania 18 

zaporowe D3. Celem jest opracowanie, zweryfikowanie i wdrożenie takich działań 19 

tymczasowych, aby problem jak i jego następstwa nie wystąpiły u klienta przed ustaleniem i 20 

zaimplementowaniem trwałych rozwiązań korygujących. Istotne jest weryfikowanie i 21 

zatwierdzenie skuteczności wprowadzonych działań zaporowych. 22 

Z perspektywy klienta tymczasowe działanie zaporowe to takie działania, które nie dopuszczą 23 

do ponownego wystąpienia symptomów problemu. Działania tymczasowe są obowiązujące, aż 24 

do czasu wdrożenia stałych działań korygujących. Tymczasowe działania zaporowe można 25 

podzielić na działania wewnętrzne (na przykład: poinformowanie pracowników o zgłoszeniu 26 

klienta, weryfikacja procesu pod kątem danej wady, weryfikacja stanów magazynowych, 27 

sprawdzenie, czy wysyłka jest przygotowywana) oraz działania zewnętrzne (takie jak: 28 

poinformowanie klienta o rezultatach działań wewnętrznych, przedstawienie działań 29 

dotyczących danego problemu) (Marksberry, Bustle, Clevinger, 2011, Camarillo, Rios, Althoff, 30 

2018, Szczerba, Białecka, 2017). 31 

https://ikmj.com/praktyczne-zastosowanie-metody-8d-do-realizacji-dzialan-korygujacych-i-zapobiegawczych-czesc-5/
https://ikmj.com/praktyczne-zastosowanie-metody-8d-do-realizacji-dzialan-korygujacych-i-zapobiegawczych-czesc-5/
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Kluczowym i najważniejszym krokiem w rozwiązywaniu problemów jest zdefiniowanie i 1 

weryfikacja przyczyny problemu. Dla raportu 8D to krok 4D. 2 

Polega on na wyizolowaniu potencjalnych przyczyn a następnie weryfikacji przyczyny 3 

głównej np. poprzez analizę, test, badanie itp. Potencjalne przyczyny można podzielić na 4 

(Marksberry, Bustle, Clevinger, 2011, Mazur, Gołaś, 2010): 5 

− Przyczyny prawdopodobne – każda zidentyfikowana przyczyna, która mogła 6 

powodować powstanie zaobserwowanych efektów. 7 

− Przyczyny główne – każda zweryfikowana przyczyna, która jednocześnie wyjaśnia 8 

źródło problemu. 9 

− Przyczyny przeoczenia – punkt w procesie, znajdujący się blisko przyczyny 10 

głównej, jednak nie został wykryty w analizie. Przyczyna przeoczenia pojawia się 11 

w kolejnej reklamacji dotyczącej danego problemu. 12 

Po określeniu i zweryfikowaniu przyczyny problemu należy zrealizować krok 5D – akcje 13 

korygujące. Działania korygujące eliminują problem oraz jego przyczynę na stałe. Etap 5D 14 

polega na (Marksberry, Bustle, Clevinger, 2011, Mazur, Gołaś, 2010): wyborze najlepszego 15 

działania korygującego eliminującego przyczynę kluczową, sprawdzeniu czy wprowadzenie 16 

danego działania korygującego nie generuje dodatkowych problemów, weryfikacji wyżej 17 

wymienionych zadań. 18 

Po zdefiniowaniu odpowiednich działań należy przejść do etapu 6D i dokonać weryfikacji 19 

akcji korygujących.  Celem takiego działania jest zatwierdzenie wprowadzonych działań 20 

korygujących, ciągłe monitorowanie tych działań, poinformowanie klienta o podjętych 21 

działaniach oraz pokazanie dowodów, jeśli o to poprosi ((Marksberry, Bustle, Clevinger, 2011, 22 

Szczerba, Białecka, 2016). 23 

Po weryfikacji akcji korygujących należy zaimplementować krok 7D (akcje 24 

zapobiegawcze). Akcje zapobiegawcze to działania mające na celu uniknięcie wystąpienia 25 

problemu, podejmowane zanim problem wystąpi. 26 

Akcje zapobiegawcze dotyczą (Marksberry, Bustle, Clevinger, 2011, Mydlarz A.: Siedem 27 

złotych  narzędzi jakości. Praktyczny poradnik inżyniera) wyrobów wytwarzanych w ten sam 28 

sposób lub w bardzo zbliżony sposób, przyszłych wyrobów, które będą wdrażane do produkcji, 29 

wyrobów o podobnej konstrukcji lub są z tej samej gamy/rodziny. 30 

Ostatnim etapem postępowania w trakcie wystąpienia reklamacji klienta jest ocena raportu 31 

8D oraz jego zamknięcie (krok 8D).  W tym kroku należy sprawdzić czy każdy punkt został 32 



W. Ocieczek, M. Froń 

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 240 

zrealizowany, podziękować każdemu członkowi za wykonaną pracę oraz przedstawić finalny 1 

efekt pracy. Po wykonaniu tych czynności, należy przesłać cały raport do klienta tzw. 2 

informacja zwrotna oraz na danej linii lub stanowisku pracy wywiesić alert jakościowy 3 

(Marksberry, Bustle, Clevinger, 2011, Mazur, Gołaś, 2010). 4 

W trakcie analizy oraz rozpracowywania każdych kolejnych etapów D w raporcie 8D 5 

istotne oprócz odpowiedniego postępowania zgodnego z procedurami oraz standardami są 6 

także umiejętność, wiedza oraz odpowiednie wykorzystanie narzędzi, metod, technik 7 

wspomagających. Tabela 1 przedstawia odpowiednie narzędzia, metody oraz techniki 8 

wspierające prawidłowe wykonanie raportu 8D (Marksberry, Bustle, Clevinger, 2011, Mazur, 9 

Gołaś, 2010). 10 

 11 

Tabela 1  12 

Narzędzia, metody, techniki wspierające 8D dla poszczególnych etapów 13 

Etap 8D Nazwa Narzędzia, metody, techniki wspomagające 

realizację danego etapu 

0D Przygotowanie do 8D - 

1D Powołanie zespołu 8D Schemat organizacyjny, poprzednie raporty 8D. 

2D Opis problemu Metoda 5W2H, burza mózgów, arkusz kontrolny,  metody 

i techniki SPC  oraz poprzednie raporty 8D. 

3D Wprowadzenie 

tymczasowych działań 

zaporowych 

Poprzednie raporty 8D. 

4D Zdefiniowane i 

weryfikacja przyczyny 

Diagram Ishikawy, 5xWhy, QRQC, Audity warstwowe 

LPA oraz poprzednie raporty 8D. 

5D Akcje korygujące Control Plan, analiza PFMEA, analiza Pareto – Lorenza 

oraz poprzednie raporty 8D 

6D Weryfikacja akcji 

korygujących 

Wykres Gannta, Open Point List oraz poprzednie raporty 

8D. 

7D Akcje zapobiegawcze TPM, analiza DFMEA, oraz poprzednie raporty 8D. 

8D Ocena raportu 8D oraz 

jego zamknięcie 

Poprzednie raporty 8D oraz odpowiednie zarządzanie 

reklamacjami 

Note: opracowanie na podstawie Mydlarz A.: Siedem złotych  narzędzi jakości. Praktyczny poradnik 14 

inżyniera,]https://ikmj.com/praktyczne-zastosowanie-metody-8d-do-realizacji-dzialan-korygujacych-i-15 

zapobiegawczych-czesc-5/   (dostęp w 24.05.2022) 16 

https://ikmj.com/praktyczne-zastosowanie-metody-8d-do-realizacji-dzialan-korygujacych-i-zapobiegawczych-czesc-5/
https://ikmj.com/praktyczne-zastosowanie-metody-8d-do-realizacji-dzialan-korygujacych-i-zapobiegawczych-czesc-5/
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Posegregowanie wszystkich informacji, jakie otrzymano od danego klienta wnoszącego 1 

reklamację jest kluczowe aby w prawidłowy sposób rozwiązać problem metodą 8D. Klient 2 

również musi poinformować swojego dostawcę, z jakiego powodu zgłasza reklamację.  3 

 4 

3. Rozwiązywanie problemów metodą 8D – przykład w przedsiębiorstwie produkcyjnym 5 

W branży automotive reklamacja zewnętrzna przekazywana jest zazwyczaj za 6 

pośrednictwem portalu klienta. Każdy z klientów ma swój portal internetowy, który ułatwia 7 

zarządzanie reklamacjami jak i komunikację ze wszystkimi dostawcami. Klient bardzo często 8 

dodatkowo przesyła także informację na maila, gdzie przekazuje wszystkie najważniejsze dane 9 

dla dostawcy, pozwalające na odpowiednią identyfikację wyrobów niespełniających wymagań. 10 

Pozwalają one na podjęcie odpowiednich dalszych kroków.  Dołącza także zdjęcie z wadą, co 11 

pozwala na zwizualizowanie defektu 12 

W wybranym przykładzie  klient w wiadomości podał informacje, że po znalezieniu 13 

wadliwego wyrobu zablokował wszystkie sztuki z konkretnej wysyłki zgodnie z wewnętrznymi 14 

procedurami postępowania.  15 

Klient zażądał raportu 8D, podkreślając przy tym, że w przeciągu dwóch dni oczekuje 16 

konsultacji na temat problemu. 17 

Po otrzymaniu informacji od klienta, rozpoczęto realizację fazy 0D (faza przygotowania do 18 

raportu 8D). Polegała ona na zebraniu wszystkich informacji w sposób czytelny oraz 19 

uporządkowany w dokumencie przedstawiającym wszystkie etapy raportu 8D. Klient przekazał 20 

prawie wszystkie niezbędne informacje, jednak w systemie Planowania Zasobów 21 

Przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning), (ERP). konieczne było znalezienie ile sztuk 22 

wysłano w tej konkretnej wysyłce. 23 

Po zapisaniu wszystkich informacji od klienta, rozpoczęto przygotowania do raportu 8D. 24 

Realizowanie kroku D0 polegało na podjęciu nagłych akcji przy jednoczesnym przypisaniu 25 

odpowiedzialności oraz dat. Przypisanie odpowiedzialności przeprowadzane było przez lidera 26 

zespołu poprzez wykonanie przeglądu matrycy kompetencji. Następnie przekazano wiadomość 27 

od klienta do wszystkich działów związanych lub zaangażowanych w proces produkcyjny 28 

dotyczący referencji.  29 
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Krok D1 rozpoczęto poprzez przegląd matrycy kompetencji wybranych pracowników, a 1 

następnie przyporządkowanie przez lidera zespołu odpowiednich pracowników do zespołu, 2 

którego zadaniem było rozwiązanie problemu przy zastosowaniu raportu 8D. Zespół tworzyli 3 

oprócz lidera, pracownicy na następujących stanowiskach: Kierownik Produkcji, Kierownik 4 

Zmiany, Kierownik Utrzymania Ruchu, Kierownik Jakości, Technolog, Specjalista ds. Lean 5 

Manufacturing. Każdego członka zespołu poinformowano o jego przynależeniu do zespołu 6 

zajmującego się analizowanym problemem. 7 

Na pierwszym spotkaniu zaplanowano realizację kroków 2D i 3D. 8 

Zespół przeprowadził fazę D2 (opis problemu). Uwzględniono wszystkie informacje jakie 9 

otrzymano od klienta, dokonano przeglądu wszystkich poprzednich raportów 8D dotyczących 10 

tego rodzaju produktu. Za pomocą narzędzia  5W2H przy wykorzystaniu burzy mózgów 11 

opisano problem w sposób kompleksowy. Jednocześnie dokonano przeglądu arkuszy SPC 12 

(Statystyczne Sterowanie Procesem) dla tej referencji, gdzie nie odnotowano żadnej 13 

nieprawidłowości  w wynikach oraz na wykresach. 14 

Po stworzeniu arkusza 5W2H konieczne było naniesienie danych do raportu 8D.  15 

W punkcie D2 Problem – wklejono zdjęcie dotyczące problemu, natomiast  16 

w kolumnie po prawej stronie dokonano opisu problemu z informacji wygenerowanych z 17 

narzędzia 5W2H.  18 

Po dokładnym opisie problemu, opracowano krok D3 (tymczasowe działania zaporowe). 19 

Polegał on na przeglądaniu wcześniejszych raportów 8D, walidacji nagłych akcji, a także 20 

zaproponowaniu takich działań, które pozwolą na zapewnienie odpowiedniej  jakości wyrobów.  21 

W realizowaniu zamierzonego celu stworzono alert jakościowy. Alert jakościowy 22 

zwizualizował problem, a także przedstawił informacje dotyczące podjętych akcji przez 23 

przedsiębiorstwo produkcyjne. 24 

Po stworzeniu dokumentu alert jakości poinformowano oraz przybliżono temat 25 

reklamacji – Specjaliście ds. Jakości, który umieścił dokument na tablicy produkcyjnej, 26 

jednocześnie przeszkolił Brygadzistę pracującego na tej zmianie. Następnie Brygadzista 27 

przeszkolił każdego z pracowników pracujących przy określonej (zaangażowanej w proces) 28 

linii produkcyjnej ze swojej zmiany (Operatora maszyny, Technika jakości, Technika UR, a 29 

także Operatora selekcji). Pod koniec pracy przeszkolił Brygadzistę kolejnej zmiany. Tok 30 

postępowania zrealizowano dla każdej ze zmian. Potwierdzeniem przeszkolenia była podpisana 31 

lista szkoleniowa, na której widniały podpisy wszystkich pracowników związanych z daną 32 
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linią.  1 

Zaimplementowano akcję dla załogi: Kontrola 100% dla trzech najbliższych wysyłek danej 2 

referencji oraz dopilnowano aby została zrealizowana w sposób prawidłowy. 3 

Celem kolejnego spotkania było rozwiązanie kwestii dotyczącej kroku D4 (zdefiniowanie 4 

i weryfikacja przyczyny problemu). Etap ten jest  bardzo ważny dla skuteczności oraz 5 

efektywności całego raportu 8D. Jednocześnie zawsze wymaga dużego wysiłku, tak było także 6 

dla analizowanej reklamacji. Zastosowano odpowiednie narzędzia, techniki, dokonano 7 

przeglądu prowadzonej i nadzorowanej dokumentacji oraz weryfikacji procesu. Skorzystano z 8 

wiedzy posiadanej z innych raportów 8D.  9 

Aby możliwe było znalezienie przyczyn potencjalnych, a następnie analiza przyczyny 10 

źródłowej (root cause analysis) na samym początku dokonano przeglądu dokumentacji 11 

produkcyjnej wyrobu (zapisy kart parametrów, zapisy pomiarowe z instrukcji kontroli 12 

produkcji, instrukcje TPM narzędzia i maszyny), karty audytów warstwowych, rejestr 13 

reagowania na niezgodności. 14 

Dla karty parametrów nie zaobserwowano żadnej niepokojącej informacji. Na podstawie 15 

danych zapisanych przez operatów maszyny  wynika, że parametry odnotowane nie zagrażały 16 

referencji w procesie produkcyjnym (znajdowały się w tolerancjach i spełniały swoje 17 

wymagania). 18 

Dokonano przeglądu karty pomiarowej dla instrukcji kontroli produkcji. Z zapisów w niej 19 

umieszczonych stwierdzono, że w trakcie kontroli omawianej referencji żaden z pracowników 20 

przeprowadzający kontrolę dla tego zlecenia, nie zauważył problemowej sztuki. Wszystkie 21 

wymiary dla każdej kontroli uzyskały wyniki w tolerancjach i spełniały wymagania.  22 

Dla TPM (Trusted Platform Module, zwane dalej TPM) Narzędzia, na którym produkowana 23 

jest referencja przeprowadzono wszystkie kontrole z zachowaniem okresowości. Jako, że dla 24 

każdej czynności znajduje się potwierdzenie przeprowadzenia oraz zrealizowania kontroli 25 

wykazano, że pracownicy Utrzymania Ruchu zagwarantowali prawidłowy stan narzędzia.  26 

Jednocześnie sprawdzono magazyn części zamiennych dla narzędzia oraz dokument 27 

przegląd maszyny. Ilość jak i stan części zamiennych pozostał taki sam. Co potwierdza, że nie 28 

wykonano jakiejkolwiek ingerencji na narzędziu, poza pracami prewencyjnymi 29 

zdefiniowanymi w TPM. W dokumencie przeglądu maszyny, znajdowały się wyłącznie 30 

informacje potwierdzające odbiór oraz realizację przeglądów TPM Narzędzia. 31 

Jednak w trakcie weryfikacji procesu zaobserwowano problem przesuwania się 32 
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materiału w matrycach narzędzi. Na podstawie poprzednich raportów 8D pozyskano problem 1 

złego dobranego parametru. Ten defekt dla innych referencji produkowanych na tej 2 

linii/maszynie prowadził do częstych awarii, ale analizowana referencja była bezkolizyjna. 3 

Zespół rozwiązujący problem wykazał, że  nie została przewidziana możliwość wystąpienia 4 

tego typu błędu w trakcie tworzenia FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Problemem 5 

związanym z pracownikami dla wygiętego elementu referencji to rotacja pracowników 6 

produkcyjnych oraz UR (Utrzymania Ruchu). 7 

Zidentyfikowane przyczyny potencjalnych błędów poddane zostały dodatkowej 8 

analizie, której celem było znalezienie przyczyny źródłowej dotyczącej - Root Cause.  9 

 10 

Tabela 2  11 
Analiza błędów zidentyfikowanych przyczyn 12 

Wygięty elementy (wyprodukowanie złomu)  

Przyczyny główne 

Man Rotacja wśród 

pracowników 

produkcyjnych oraz 

UR 

Specyfika pracy na 

hali produkcyjnej 

Praca w ciągłym 

skupieniu 

Rutyna 

Maszyna Częste awaria 

maszyny 

Duża eksploatację 

maszyny 

Rozbudowany 

kształt narzędzia 

Koncepcja z design 

review 

Zarządzanie Nieuwzględnienie 

możliwości 

wystąpienia takiej 

wady w PFMEA 

Brak problemów na 

innych detalach z 

tego rodzaju 

Inny design 

narzędzia 

Większa ilość 

elementów matryc 

w tym narzędziu 

Metoda Źle dobrane 

parametry 

Przekroczona 

wartość podawania 

kroku 

Luz między 

matrycą  

a prowadnicą 

liniową 

Zbyt zużyte  

matryce 

Materiał Przesuwanie się 

materiału ze 

względu na 

tolerancję 

Luz między 

matrycą  

a prowadnicą 

liniową 

Zbyt zużyte 

matryce 

Większa ilość 

elementów matryc 

w tym narzędziu 

Note: opracowanie własne 13 

Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że przyczynami źródłową (Root Cause) 14 

są: 15 

- Parametry pracy dla maszyny – wymuszające modyfikację designu narzędzia, pozwalające na 16 

montaż czujników detekcyjnych. 17 
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Niedokładny TPM – nie uwzględniający zwiększonej częstotliwości prowadnic liniowych 1 

matryc. 2 

 Następnym krokiem było zdefiniowanie akcji korygujących D5. Na początku dokonano 3 

walidacji tymczasowo wprowadzonych działań zaporowych. Następnie przeprowadzono 4 

przegląd wcześniejszych raportów 8D. Postępowano zgodnie ze sprawdzonym schematem z 5 

wcześniejszych raportów 8D. Podjęto określone działania, aby ostatecznie zlikwidować 6 

przyczyny źródłowe problemu.  7 

Dokonano modyfikacji Control Planu (jest to akcja korekcyjną i często wymagana przez 8 

klienta). Control Plan jest dokumentem zobowiązującym dostawcę do przeprowadzania 9 

kontroli w sposób zdefiniowany oraz z określoną częstotliwością. Instrukcja Kontroli Produkcji 10 

jest dokumentem koherentnym z Control Planem. Jednak Instrukcja Kontroli Produkcji to 11 

dokument wewnętrzny obowiązujący w danym przedsiębiorstwie produkcyjnym, który 12 

informuje pracowników produkcji oraz techników jakości w jaki sposób kontrolować detal. 13 

Jednocześnie określa częstotliwość kontroli oraz odpowiedzialność za ich realizację. Instrukcja 14 

Kontroli Produkcji jest  przełożeniem Control Planu, obowiązujący na hali produkcyjnej. 15 

Rezultaty kontroli zapisywane są w Kartach Pomiarowych. Kartę pomiarową nadzoruje dział 16 

jakości. Zmiany wykonane w Instrukcji Kontroli Produkcji oraz Karcie Pomiarowej były 17 

następujące: 18 

− Edycja dokumentu o dodanie informacji kontrola co godzinę w kolumnie Częstotliwość 19 

zapisu dla wszystkich punktów kontrolnych. 20 

− Zmiana daty rewizji. Zmiany tej dokonano także dla karty pomiarowej, w celu zachowania 21 

oraz odpowiedniego nadzoru nad identyfikacją dokumentów i ich zawartości. 22 

− Zmiana numeru rewizji. Zmiany tej dokonano także dla karty pomiarowej, w celu 23 

zachowania oraz odpowiedniego nadzoru nad identyfikacją dokumentów i ich zawartości. 24 

Na kolejnym spotkaniu zrealizowano krok D6 (weryfikacja akcji korygujących) gdzie 25 

dokonano przeglądu statusu realizacji akcji korekcyjnych. Na pierwszym spotkaniu z 26 

przedstawicielem klienta przez platformę Microsoft Teams ustalono, aby klienta informować o 27 

postępie w pracach, a także o podjętych przez przedsiębiorstwo działaniach. Podjęte działania 28 

przyniosły zamierzony cel oraz nie wygenerowały skutku ubocznego. Jednak działania 29 

korekcyjne poddane były  dalszej analizie oraz ciągłemu monitorowaniu poprzez odpowiednie 30 

wskaźniki. Najbardziej miarodajne było brak zgłoszenia, reklamacji a nawet negatywnej 31 

informacji od klienta.  32 
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W kroku D6 zebrano wszystkie dokumenty i po spotkaniu przesłano do klienta drogą 1 

mailową. Dowody były w formie zdjęć, a także skanów.  Pełniły rolę potwierdzającą 2 

weryfikacji akcji korekcyjnych w podanym terminie oraz ich zamknięcia. 3 

Następnie rozpoczęto pracę etapu D7 (akcje zapobiegawcze). W tym kroku 4 

zaproponowano odpowiednie działania, których zadaniem jest uniknięcie ponownego 5 

pojawienia się tego problemu w całym cyklu życia wyrobu. Zaproponowano między innymi: 6 

audyt procesu dla danej referencji, modyfikacja TPM o zwiększoną częstotliwość kontroli. 7 

W ostatnim w ósmym etapie raportu 8D podsumowano wszystkie powyższe kroki oraz 8 

spisano wszystkie informacje wynikające ze wszystkich etapów raportu. W podsumowaniu 9 

raportu 8D podano w tym punkcie najkonkretniejsze oraz najważniejsze informacje 10 

dotyczącego problemu dla analizowanej referencji. Sprawdzono, czy wszystkie etapy raportu 11 

8D zostały prawidłowo zrealizowane oraz czy nie przeoczono jakiejkolwiek informacji. 12 

Raport 8D został przekazany do Dyrektora generalnego przedsiębiorstwa oraz 13 

Kierownika jakości. Po zapoznaniu się raportem 8D został wysłany do klienta przez 14 

Kierownika Jakości. Raport został Jako, że raport został w pełni zaakceptowany oraz 15 

zatwierdzony przez. 16 

 17 

4. Podsumowanie  18 

Raport 8D to uporządkowany i przystępny proces rozwiązywania problemów, w 19 

szczególności reklamacji, w organizacji produkcyjnej. W technice 8D praca zespołowa jest 20 

niezbędna do zidentyfikowania podstawowych przyczyn problemów, które wcześniej były 21 

pomijane lub niedoceniane. Przejrzystość raportu 8D pozwala na prawidłowe zebranie i 22 

przedstawienie danych i informacji związanych z problemem. Dokument prowadzony w ten 23 

sposób jest zrozumiały dla każdego. Raport 8D może służyć jako źródło wiedzy i informacji w 24 

przypadku pojawienia się kolejnego problemu. Archiwizowane w przedsiębiorstwach raporty 25 

8D stanowią również historię rozwiązywania konkretnych problemów (reklamacji). 26 

Najtrudniejszym etapem w technice 8D jest zdefiniowanie i zatwierdzenie przyczyny problemu 27 

(etap 4D). W związku z tym, realizacji tego kroku poświęcono najwięcej uwagi. Właściwa 28 

identyfikacja przyczyny podstawowej umożliwiła podjęcie odpowiednich działań zaradczych i 29 

zapobiegawczych które zlikwidowały podstawowy problem. 30 
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Streszczenie: Organizacje chcące wykorzystać wielkie ilości różnorodnych danych stają  
10 

w obliczu konieczności rozbudowy narzędzi i możliwości analitycznych. Wymagana jest 
11 

wiedza z zakresu charakterystyki tego typu danych, źródeł pochodzenia, możliwości integracji 
12 

i sposobów ich gromadzenia. Wykorzystanie choćby części możliwości zawartych big data 
13 

może w praktyce wspomagać osoby lub komórki obejmujące stanowiska zarządzające  
14 

lub decyzyjne w organizacji lub wybranym obszarze funkcjonowania. Również w zakresie 
15 

zasobów osobowych organizacji pozyskane dane i informacje mogą być pozyskiwane,  
16 

a następnie transformowane na wiedzę, która może wspomagać procesy kadrowe.  
17 

W szczególności obszary te obejmują planowanie, dobór pracowników lub ocenę  
18 

ich efektywności. Dane te mogą być zbierane z wielu kierunków, a ich gromadzenie może 
19 

odbywać się przy okazji realizowania etatowych zadań. Łączenie wiedzy wewnętrznej 
20 

organizacji z wiedzą zewnętrzną i prognozowanymi zmianami otoczenia organizacji może 
21 

przyczynić się do właściwego przygotowania jej struktur wewnętrznych, przygotowania kadry 
22 

na nadejście nowych wyzwań, zminimalizowanie strat i utrzymanie konkurencyjności.  
23 

Celem artykułu jest identyfikacja możliwości praktycznego zastosowania technologii  
24 

big data w wybranych obszarach działalności organizacji. W szczególności zastosowanie  
25 

jej w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz ograniczenia jaki temu towarzyszą. Zebrany materiał 
26 

pozwolił odpowiedzieć na pytanie: Gdzie, kto i w jakim zakresie może wykorzystywać 
27 

technologię big data w organizacji? W celu właściwego rozpoznania zagadnienia 
28 

przygotowano podłoże teoretyczne poprzez studium literatury w zakresie big data.  
29 

Autor wykorzystał zarówno teoretyczne, jak i empiryczne metody badawcze,  
30 

a w szczególności: analizę, syntezę, dedukcję, indukcję, porównanie, uogólnienie,  
31 
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a także obserwację naukową z techniką obserwacji dorywczej. Dodatkowo uwagę poświęcono 
1 

cechom szczególnym i ograniczeniom tej technologii. 
2 

 
3 

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, technologie big data, technologia  
4 

w zarządzaniu. 
5 

SELECTED ASPECTS OF APPLYING BIG DATA TO HUMAN 
6 

RESOURCE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS 
7 

Abstract: Organizations wishing to take advantage of large volumes of diverse data face  
8 

the need to expand analytical tools and capabilities. Knowledge of the characteristics of this 
9 

type of data, sources of origin, integration possibilities and data collection methods is required. 
10 

The use of even a part of the possibilities contained in big data can in practice support people 
11 

or departments covering management or decision-making positions in the organization  
12 

or a selected area of operation. Also in the field of personnel resources of the organization,  
13 

the acquired data and information can be extracted and then transformed into knowledge that 
14 

can support personnel processes, especially such areas as planning, selection of employees,  
15 

or evaluation of their performance. This type of data can be collected from many directions, 
16 

and can be gathered while performing full-time tasks. Combining the organization's internal 
17 

knowledge with external knowledge and projected changes in the organization's environment 
18 

can help to properly prepare internal structures, prepare staff for new challenges, minimize 
19 

losses and maintain competitiveness. The purpose of the article is to identify opportunities  
20 

for the practical implementation of big data technology in selected areas of the organization's 
21 

activities. In particular, its application in human resource management and the limitations that 
22 

accompany it. The collected material allowed to answer the question: where, who and to what 
23 

extent can use big data technology in the organization? In order to properly identify the issue, 
24 

a theoretical background was prepared through a study of the literature in the field of big data. 
25 

The author used both theoretical and empirical research methods, in particular: analysis, 
26 

synthesis, deduction, induction, comparison, generalization, as well as scientific observation 
27 

with the technique of casual observation. In addition, attention is given to the special features 
28 

and limitations of this technology. 
29 

Keywords: human resources management, big data technology, technology in management. 
30 
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1. Wprowadzenie 
1 

Big data z uwagi na stwarzanie warunków do pozyskiwania wiedzy z obszernych 
2 

zasobów istniejących, nieustrukturyzowanych danych wykorzystywana jest w kolejnych 
3 

obszarach funkcjonowania organizacji. Umożliwia wprowadzanie rozwiązań analitycznych 
4 

również  
5 

w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ zawsze istnieje możliwość 
6 

usprawnienia jej funkcjonowania.  
7 

Implikowanie tej technologii może w sposób znaczący wpływać na niektóre aspekty 
8 

zarządzania personelem właśnie dzięki nowym źródłom wiedzy w tym obszarze 
9 

funkcjonowania organizacji. Należy podkreślić, że błędy popełniane w zarządzaniu wewnątrz 
10 

organizacji stanowią jedną z najczęstszych przyczyn mogących przyczynić się do jej osłabienia, 
11 

a nawet upadku. Zależność tą wskazują badania przeprowadzone przez Institute for Crisis 
12 

Management (Grądzki and Zakrzewska-Bielawska, 2009). Tematyka upadku organizacji  
13 

oraz jej przyczyn powszechnie występuję w literaturze przedmiotu i jest obszarem 
14 

zainteresowań wielu badaczy (Szczerbak, 2005), (Rogowski, 2015). Obszerne wyniki 
15 

zaprezentował Zelek A. w 2003 roku (Hołda and Strojny, 2019). Uczeni wykazują,  
16 

że niewłaściwe, nieumiejętne zarządzanie organizacją, a w tym błędne zarządzanie wewnątrz 
17 

organizacji prowadzi do regresu w organizacji. 
18 

Uwzględniając dynamikę zmian zachodzących zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej 
19 

otoczeniu, a także postęp w obszarze cyfryzacji, pojawiają się nowe możliwości w zakresie 
20 

zarządzania z wykorzystaniem nowych technologii. Wspomaganie to obecnie nie musi 
21 

ograniczać się wyłącznie do strategicznego kierowania organizacją, lecz może wspomagać 
22 

zarządzanie jej poszczególnymi obszarami funkcjonowania, np. zasobami ludzkimi  
23 

(Weiland and Wierzbowski, 2020). 
24 

Wykorzystanie tych stosunkowo nowych możliwości staje się z upływem czasu i z kolejnymi 
25 

badaniami coraz bardziej możliwe i osiągalne dzięki danym oraz sposobom ich właściwego 
26 

gromadzenia i przetwarzania. Dane te dotyczą zarówno zatrudnionych w organizacji 
27 

pracowników, jak i świadczonej przez nich pracy. Dzięki narzędziom opartym na technologii 
28 

big data możliwe jest uzyskanie miarodajnych wyników. Dodatkowo kolejne technologie 
29 

wykorzystujące uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję czy Internet Rzeczy, stają się 
30 
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bardziej dostępne. Wyniki otrzymywane z zastosowania tych narzędzi stają się coraz bardziej 
1 

przystępne za pomocą narzędzi, które umożliwiają ich implementację w różnych obszarach 
2 

działalności. Dotyczy to niemalże wszystkich typów organizacji, jednakże im większy zasób 
3 

osobowy organizacji, tym większe ilości danych, a co za tym idzie więcej funkcjonalności  
4 

do wykorzystania (Puślecki, 2021). 
5 

Zastosowanie tego typu rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi może realnie 
6 

wpłynąć na wybrane elementy funkcjonowania organizacji. Wśród nich należy wyróżnić: 
7 

zarządzanie czasem pracy, przestrzenią funkcjonowania pracownika (grupy roboczej,  
8 

zespołu, komórki organizacyjnej), a także bezpieczeństwem pracownika (Kuźniarska, Jedynak 
9 

and Mania, 2020). Powodzenie organizacji w tej materii w coraz większym stopniu zależy  
10 

od tego, czy i jak uda się zdobyć oraz przeanalizować odpowiednie dane. Analiza czasu pracy 
11 

oraz sprawdzanie efektywności jego wykorzystania przez pracowników lub ich zespoły stanowi 
12 

jedno z wielu wyzwań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obecnie większość podejmowanych 
13 

decyzji w organizacjach opiera się na doświadczeniu i intuicji specjalistów, a dzięki nowym 
14 

technologiom możliwe jest opieranie ich na twardych danych i wielopłaszczyznowych 
15 

analizach minimalizujących ryzyko błędu (Kowalewski, 2016). 
16 

Celem artykułu jest analiza możliwości praktycznego zastosowania big data w wybranych 
17 

obszarach działalności zarządzania zasobami ludzkimi, a także ograniczeń występujących  
18 

w tym zakresie. Zebrany materiał pozwolił odpowiedzieć na pytanie: Gdzie, kto i w jakim 
19 

zakresie może wykorzystywać technologię big data w organizacji? W celu właściwego 
20 

rozpoznania zagadnienia przygotowano podłoże teoretyczne poprzez studium literatury  
21 

w zakresie big data. Autor wykorzystał empiryczne metody badawcze, a wśród nich  
22 

w szczególności analizę, syntezę, dedukcję, indukcję, porównanie, uogólnienie,  
23 

które pozwoliły na rozpoznanie zagadnienia w literaturze przedmiotu. Zastosował również 
24 

metodę obserwacji naukowej z techniką obserwacji dorywczej, dzięki której możliwe było 
25 

uzupełnienie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy. W pierwszej części artykułu przybliżono 
26 

definicję, rolę i miejsce zastosowania big data. Następnie uwagę poświęcono cechom 
27 

szczególnym i ograniczeniom tej technologii. Zaprezentowano i omówiono przykładowe 
28 

wykorzystanie big data. W ostatniej części przedstawiono syntetyczne wnioski. 
29 
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2. Charakterystyka i możliwości big data 
1 

Określenie big data w języku naukowym funkcjonuje od około lat dziewięćdziesiątych,  
2 

a za jego twórcę uważa się Johna Macheya. Odnosi się ono do dużych zbiorów danych, których 
3 

gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w sposób tradycyjny generuje wiele trudności 
4 

(Bahga and Madisetti, 2016). Zbiór ten poza dużym wolumenem powinien charakteryzować 
5 

się różnorodnością, złożonością i zmiennością wynikającą z aktualizacji danych, a dane  
6 

te powinny być dostarczane w sposób strumieniowy w czasie rzeczywistym.  
7 

Jednak pozyskiwanie nowej wiedzy nie byłoby możliwe bez zastosowania innowacyjnych 
8 

metod i technologii (Tabakow, Korczak and Franczyk, 2014). IBM w roku 2013 wskazał,  
9 

że dane, pozyskiwane dzięki technologii big data wyróżnia duży i szybki napływ z różnych 
10 

źródeł (Hirzel et al., 2013). 
11 

Douga Laneya z firmy Gartner podkreśla, że aby zbiór danych mógł posłużyć do zbadania 
12 

zależności pomiędzy poszczególnymi danymi oraz żeby mógł być źródłem wniosków 
13 

popartych rzetelnymi danymi, powinien cechować się: wystarczająco dużą ilością danych  
14 

w zbiorze, aby wskazać pewne prawidłowości i uznać je za istotne. Dodatkowo powinien  
15 

on być odpowiednim zróżnicowaniem w celu prawidłowego osadzenia danych w kontekście. 
16 

Powinien on również wykorzystywać dynamikę zmienności danych, które odzwierciedlają 
17 

zmiany zachodzące w czasie, umożliwiając pracę na danych występujących w czasie 
18 

rzeczywistym (Laney, 2012). 
19 

Z biegiem czasu, w wyniku pracy na big data uszczegółowiono jego kolejne właściwości. 
20 

Przypisano cechę wiarygodności, która jest możliwa do zapewnienia poprzez odpowiednią 
21 

dobraną weryfikację oraz świadomość pracy na niepewnych informacjach w przypadku źródeł 
22 

internetowych (cechę tą przypisała firma IBM w 2015 roku). Ponadto, dostrzeżono wymierną 
23 

wartość płynącą z operacji gromadzenia i przetwarzania danych. Zauważono również zmienne 
24 

tempo napływu i jakości danych, które wpływają na różne możliwości analityczne.  
25 

Wykazano, że występuje zróżnicowany stopień poprawności i wzajemnego dopasowania 
26 

danych. Określono konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i konieczność ochrony 
27 

już zgromadzonych z uwagi na występowanie danych wrażliwych lub danych stanowiących 
28 

tajemnicę funkcjonowania organizacji. Z uwagi na wolumen danych cechujących się 
29 

ulotnością, która dotyczy zasad archiwizowania i usuwania ich po określonym czasie.  
30 
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Kolejną właściwością jest możliwość zwizualizowania danych w celu szybkiej analizy. 
1 

Dotychczas było to utrudnione (w tradycyjnym ujęciu) przez brak narzędzi do obsługi 
2 

olbrzymiej ilości elementów do zawarcia ich na wykresach czy diagramach (Firican, 2017). 
3 

Jedną z charakterystyk big data jest wspomniana różnorodność. Dane, które wykorzystywane 
4 

są w dalszych etapach analiz, mogą pochodzić z różnych źródeł i być przedstawiane  
5 

w rozmaitej formie. Do źródeł pochodzenia tych danych zalicza się między innymi: 
6 

wewnętrzne dane organizacji, np. dane księgowe, dane pozyskane z zewnątrz, np. informacje 
7 

zamieszczane w mediach społecznościowych, dane z transakcji, np. uzyskane od instytucji 
8 

finansowych, dane pozyskane od placówek służb zdrowia, Deep Web Data, czyli dane 
9 

pochodzące z Internetu, nieindeksowane przez większość wyszukiwarek, jak również dane 
10 

statystyczne z dużą liczbą węzłów informacyjnych (Tabakow, Korczak and Franczyk, 2014). 
11 

Należy podkreślić różnice występujące pomiędzy big data, a tradycyjnym przetwarzaniem 
12 

danych. Występuje istotna, zauważalna przewaga nieustrukturyzowanych danych  
13 

w przeciwieństwie do sztywnych reguł kategoryzacji i strukturyzacji w tradycyjnym procesie 
14 

analizy z uwagi na możliwość przeprowadzenia większej ilości analiz i otrzymania 
15 

dodatkowych wyników, a także szybsze, łatwiejsze (zautomatyzowane) gromadzenie danych 
16 

za pomocą nowych funkcjonalności. Dodatkowo, możliwe jest poszerzenie baz danych 
17 

organizacji o dane ze środowiska zewnętrznego (pochodzące z innych źródeł) i ich analiza  
18 

w zestawieniu z danymi wewnętrznymi organizacji, wykorzystanie analizy danych 
19 

strumieniowych, co przekłada się na ilość i prędkość dostarczania danych, jak również 
20 

wprowadzenie metod przetwarzania zdarzeń, np. utrwalenie zdarzenia w formie opisu  
21 

i poddanie analizie z podobnymi zdarzeniami (Kamińska et al., 2021). 
22 

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, które również występują przy wykorzystaniu  
23 

big data. Ze względu na znaczną objętość danych oraz ich złożoność utrudnienia dotyczą 
24 

głównie wysokich nakładów finansowych związanych z gromadzeniem danych  
25 

i ich zabezpieczeniem w organizacji. Przeszkodę stanowi także utrudniona selekcja  
26 

i transformacja danych (tzw. oczyszczanie danych) przed ich analizą, szczególnie  
27 

tych pozyskiwanych z różnych zewnętrznych źródeł. Należy zaznaczyć, że występują istotne 
28 

problemy metodologiczne spowodowane między innymi koniecznością opracowywania  
29 

i wdrażania nowoczesnych algorytmów uczenia maszynowego (Brosz, Bryda and Siuda, 2017). 
30 

Właściwe i efektywne użycie big data opiera się na pozyskiwaniu nowych informacji w czasie 
31 

rzeczywistym co generuje oszczędność czasową. Kolejne rozwiązania powstające  
32 
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w tym zakresie dotyczą analizy danych już podczas procesu ich generowania czy gromadzenia. 
1 

Działania te ukierunkowane są na umożliwienie uniknięcia tworzenia własnych baz danych  
2 

o znacznym wolumenie, co pozwala ograniczyć niezbędną infrastrukturę informatyczną  
3 

oraz związany z tym również koszt. Na potrzeby niniejszego rozdziału w celu zobrazowania 
4 

funkcjonowania tej technologii i poparcia przytoczonych rozważań wybrano trzy 
5 

oprogramowania i biblioteki danych, których technologia może występować w narzędziach 
6 

implementowanych w nowoczesnych organizacjach. Jednym z nich są bazy danych NoSQL 
7 

(nierelacyjne bazy danych), które dają możliwość gromadzenia i przetwarzania danych 
8 

niestrukturalnych. Niewątpliwą przewagą tego rozwiązania jest możliwość otrzymywania 
9 

informacji, które w tradycyjnych modelach baz danych nie byłyby możliwe do uzyskania. 
10 

Niestety rozwiązanie to posiada również słabe strony takie, jak mniejsza dokładność danych  
11 

i brak ich sformalizowania, a to z kolei wymaga zastosowania bardziej złożonego języka 
12 

zapytań do osiągnięcia wyników (Corbellini et al., 2017). Kolejnym modelem oprogramowania 
13 

jest MapReduce umożliwiający podział wybranego problemu na dwa etapy: mapowania  
14 

i redukcji. Istotą działania tego rozwiązania jest przetwarzanie danych bezpośrednio w miejscu 
15 

ich przechowywania, co pozwala skrócić czas operacji o czas przesyłu danych. Dzięki temu 
16 

oprogramowaniu możliwe jest generowanie wniosków z dużych obszarów tekstowych,  
17 

czy odkrywanie nowych powiązań i zależności między danymi (Shim, 2013). Z kolei Apache 
18 

Hadoop to oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie danych w znajdujących się  
19 

w klastrach poszczególnych komputerów z wykorzystaniem prostych w obsłudze modeli 
20 

oprogramowania. Biblioteki danych ograniczają ryzyko utraty danych i pozwalają uniknąć 
21 

zakłóceń mogących wystąpić w trakcie generowania wyników (Nandimath et al., 2013). 
22 

Należy jednak zaznaczyć, że organizacjami nowoczesnymi nie będą tylko te, które posługują 
23 

się wspomnianym, rozbudowanym, zaawansowanym oprogramowaniem. Również te,  
24 

w których funkcjonują mniej rozbudowane narzędzia obejmujące jednak bazujące  
25 

na nowoczesnej technologii, np. w obszarze analityki kadrowej. Wdrażane narzędzia powinny 
26 

być starannie dobrane stosownie między innymi do: rozmiaru, zasobów ludzkich, charakteru 
27 

działalności czy strategii organizacji. Zastosowanie technologii big data w wielu organizacjach 
28 

wykazują wyniki badań zaprezentowanych przez Adama Weinerta (Weinert, 2015).  
29 

Obrazują one, w jakim zakresie i w jakich obszarach działalności mają zastosowanie. Jednakże, 
30 

w literaturze przedmiotu występuje niewiele opracowań poświęconych dokładnym opisom 
31 

przykładów zastosowania tego typu narzędzi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.  
32 
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Jak podaje Krzysztof Kania głównie podawane są informacje ogólne o wprowadzeniu pewnych 
1 

elementów w rozwiązywaniu różnych problemów. Prawdopodobnie organizacje chronią 
2 

szczegółowe informacje z zakresu zbieranych informacji, czy stosowanych narzędzi w celu 
3 

utrzymania konkurencyjności (Kania and Staś, 2018). 
4 

3. Big data w zarządzaniu zasobami ludzkimi - wybrane elementy 
5 

Pracownicy w organizacji generują duże ilości danych pochodzące z wykonywanej  
6 

pracy, sposobu jej realizacji oraz dodatkowych aktywności, np. rekrutacji, efektywności pracy, 
7 

doskonalenia zawodowego i motywowania pracowników. Dane te tworzą zbiór danych,  
8 

który jest zbyt duży, aby typowe narzędzia programowe mogły go przechwytywać, 
9 

przechowywać, zarządzać i analizować (McKinsey Global Institute). Dlatego też,  
10 

w tym obszarze funkcjonowania organizacji znalazła zastosowanie big data. Dzięki  
11 

niektórym analizom możliwe staje się obserwowanie różnych trendów lub zależności,  
12 

które w tradycyjnym postępowaniu mogłyby umknąć, czy też wymagałyby specjalnych  
13 

i wieloetapowych zabiegów. Elementem wyjściowym są dane, które umożliwiają 
14 

wprowadzenie big data. Następnie konieczne jest odejście od form ich tradycyjnego 
15 

gromadzenia, np. papierowej dokumentacji, gromadzenia plików tekstowych, a w to miejsce 
16 

wprowadza się narzędzia digitalowe. Dzięki nim powstaje możliwość analizy, kontroli, 
17 

prognozy, czy też symulacji pewnych zjawisk, co przekłada się na czas i efektywność 
18 

organizacji. Czego skutkiem może być umacnianie przewagi konkurencyjnej organizacji.  
19 

W obszarze działalności kadrowej dane te mogą dostarczyć rozwiązania takich zagadnień,  
20 

jak np. poszukiwanie źródła najlepszych kandydatów, możliwości ich zatrzymania  
21 

i oddziaływanie na ich efektywność. Czasem koszty ponoszone przez organizacje powiązane  
22 

z pracownikami, stanowią ich największy i stały wydatek, dlatego też analityka ukierunkowana 
23 

na generowanie oszczędności coraz bardziej zyskuje na popularności. Projekt „Oxygene"  
24 

z 2009 roku firmy Google stanowi wart uwagi przykład zastosowania big data w zarządzaniu 
25 

zasobami ludzkimi, gdzie celem głównym było zidentyfikowanie czynników decydujących  
26 

o sukcesie najlepszych menadżerów. W efekcie prac badawczych zgromadzono obszerną 
27 

dokumentację, która została przetransponowana do nośników cyfrowych w postaci danych 
28 
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ilościowych i jakościowych, którą następnie poddano wielopoziomowej analizie. W wyniku 
1 

tych badań ustalono listę pożądanych zachowań pozwalających usprawnić pracę menadżera 
2 

(Hall, 2014). 
3 

Wykorzystanie technologii big data w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na 
4 

obecnym etapie sprowadza się do pytań: Jak można wykreować, wybrać i określić wartość 
5 

mieszczącą się w danych? Jak dostosować lub zmieniać analizy (ich kryteria, zakres, itp.), aby 
6 

skupiały się na pomiarze i modelowaniu strategicznego kapitału ludzkiego poprzez zbudowanie 
7 

odpowiednich (wydajniejszych, bardziej spersonalizowanych) narzędzi zarządzania zasobami 
8 

ludzkimi? Dostępnych jest wiele algorytmów i metod, dzięki którym możliwa jest eksploracja 
9 

danych. Szczególnie użyteczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi są, np. grupowanie, 
10 

klasyfikacja, analiza szeregów czasowych i wykrywanie wzorców, tworzenie reguł,  
11 

a także bardziej zaawansowane modelowanie przyczynowe, równań strukturalnych, 
12 

rozbudowane metody statystyczne, czy też tworzenie środowiska symulacyjnego  
13 

(Kania and Staś, 2018). 
14 

Algorytmy analiz danych mają szczególne znaczenie, ponieważ przekładają się na 
15 

zasadnicze kierunki działania, takie jak: ·poszukiwanie nowych powiązań danych ilościowych  
16 

i prognozowania powodzenia organizacji czy wyników pracowników lub zespołów, 
17 

zredukowanie subiektywności i wykorzystanie obiektywnych danych przy ocenie 
18 

pracowników. Ponadto, umożliwiają prognozowanie (krótko i długoterminowe) i wspieranie 
19 

działań w zakresie rozwiązywania problemów w ZZL. Big data w zarządzaniu zasobami 
20 

ludzkimi może pomóc w realizacji takich zadań, jak: · charakteryzowanie najlepszych 
21 

pracowników w celu przyciągnięcia najlepszych kandydatów, identyfikowanie czynników 
22 

sprzyjających błędom, nadużyciom i wypadkom, dopasowanie umiejętności, kompetencji  
23 

i cech osobowościowych pracowników do zajmowanych stanowisk (Angrave et al., 2016). 
24 

Analiza danych kadrowych w kontekście funkcjonowania struktury organizacji w sposób 
25 

przełomowy wspomagana została poprzez analizę struktury sieci, a także analizę wytwarzanych 
26 

treści. Ukierunkowane są one na identyfikowanie węzłów sieci, poszukiwanie węzłów 
27 

kluczowych, identyfikację grup użytkowników, a także występujących w organizacji 
28 

przepływów. Cele tej analizy to między innymi: identyfikacja osób decyzyjnych w zakresie 
29 

przebiegu procesów i realizacji celów organizacji, identyfikacja osób, stanowiących ogniwa 
30 

łączące inne węzły oraz odpowiadające, za jakość relacji. Jak również identyfikacja osób, 
31 

których umiejętności i kompetencje są rzadko wykorzystywane w sieci i stanowią izolowane 
32 



Wybrane aspekty… 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 257 

węzły, identyfikacja nieformalnych grup, które wpływają na zachowanie innych członków 
1 

społeczności, współpracę i realizację zadań oraz identyfikowanie wzorców realizowanych 
2 

procesów (Bielak and Muryjas, 2016). Tworzenie portfolio pracowników i zbieranie informacji 
3 

w zakresie funkcjonowania ich w ramach organizacji i poza nią staje się popularną praktyką. 
4 

Stwarza to warunki do kolejnych analiz, które mogą umożliwić otrzymywanie dodatkowych 
5 

informacji o zatrudnionych osobach. Może to ułatwić, np. tworzenie grup zadaniowych, 
6 

zespołów, czy planowanie przemieszczeń pracowników w strukturze organizacji.  
7 

Realizacja portfolio musi odbywać się za zgodą pracowników i być realizowana w ramach 
8 

obowiązującego prawa. 
9 

4. Wnioski 
10 

Technologia big data nie jest jeszcze w pełni dostępna za sprawą stosunkowo wysokich 
11 

kosztów jej wdrożenia oraz konieczności przeorganizowania funkcjonowania całej organizacji 
12 

lub jej poszczególnych obszarów (w krótkiej lub długiej perspektywie czasowej).  
13 

Jednakże szybki rozwój elektroniki i oprogramowania sprawia, że z czasem technologia  
14 

big data i związana z nią analiza danych stają się coraz bardziej przystępne.  
15 

Współczesne rozwiązania zapewniają już nie tylko możliwość zbierania danych,  
16 

ale i natychmiastowe ich interpretowanie. Możliwe, że big data w kontekście zasobów ludzkich 
17 

stanie się środowiskiem, które będzie można zaprojektować tak, aby zapewnić możliwie 
18 

najlepsze warunki pracy zapewniając przy tym realizację strategii organizacji i zadowolenia 
19 

pracujących ludzi. 
20 

W organizacji, technologia big data jest coraz częściej wykorzystywana do osiągania, 
21 

wewnętrznych i zewnętrznych celi organizacji. Wewnątrz jej struktur znajduje zastosowanie 
22 

zarówno wśród pracowników, jak i menagerów. Może wspomagać kierowników w zakresie 
23 

rekrutacji, motywowania czy nagradzania pracowników. 
24 

Osiąganie niektórych celów organizacji wymaga wykorzystania tej technologii  
25 

do przetwarzania zbiorów danych rynkowych, finansowych, produktowych, wymagań i opinii 
26 

klientów, a także informacji przekazywanych przez media w czasie rzeczywistym. 
27 

Niewątpliwie już proste narzędzia analityczne bazujące na technologii big data mogą  
28 
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stanowić o unowocześnieniu organizacji i wzmocnieniu jej konkurencyjności. Pozwalają one  
1 

na przyśpieszenie oraz wsparcie między innymi procesów decyzyjnych. Mogą również 
2 

wspomagać optymalizowanie środowiska pracy pracownika (otoczenia, czasu, narzędzi pracy, 
3 

składu zespołów do realizacji określonych zadań itp.), co w dalszej perspektywie pozwala  
4 

na osiągnięcie korzyści w zakresie: czasu, kosztu i jakości. Kolejnym pozytywnym  
5 

elementem stosowania tej technologii w organizacji jest wykorzystanie jej w identyfikowaniu 
6 

szans i obserwowaniu trendów rynkowych, symulowaniu sytuacji biznesowych  
7 

oraz prognozowaniu zagrożeń. 
8 

W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi należy zachować dużą ostrożność w 
9 

pozyskiwaniu i operowaniu danymi. Należy respektować zapisy aktów prawnych i przestrzegać 
10 

poszanowania praw zatrudnionych pracowników, ponieważ w celu pozyskiwania 
11 

szczegółowych danych występują propozycje stałego monitorowania pracownika, jego całej 
12 

aktywności w ramach organizacji i grup pracowników przy użyciu różnego rodzaju urządzeń. 
13 

Niestety niektóre z tych danych mogą stanowić obszar informacji prywatnych osoby 
14 

zatrudnionej, mogą one naruszać jej prywatność oraz swobodę działania. Praktyki realizowane 
15 

w tym zakresie powinny być zorganizowane w sposób uczciwy i czytelny. Ich implementacja 
16 

powinna odbywać się w sposób zrównoważony i ukierunkowany na realizację strategii 
17 

organizacji z jednoczesnym poszanowaniem jednostki - pracownika. 
18 
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 5 

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza dwóch zbiorów punktów charakterystycznych twarzy 6 

oraz zbadanie ich skuteczności na dużym zbiorze danych. Przedstawiono dwie metody 7 

ekstrakcji punktów charakterystycznych twarzy. Pierwsza bazuje na zmiennej liczbie punktów 8 

dobieranych automatycznie, druga bazuje na predefiniowanej siatce, wzorowanej na punktach 9 

antropometrycznych. Obydwie metody wykorzystują sieci neuronowe typu SOM. 10 

Slowa kluczowe: biometria twarzy 3d, punkty charakterystyczne, rozpoznawanie twarzy  11 

QUALITATIVE ASSESSMENT OF FACIAL LANDMARKS IN THE 12 

RECOGNITION PROCESS 13 

 14 

Abstract: The purose of this article is to analyze two sets of facial landmarks and to test their 15 

effectiveness on a large set of data. Two methods of extracting characteristic points of the face 16 

are presented. The first one is based on a variable number of automatically selected points, the 17 

second one is based on a predefined grid modeled on anthropometric points. Both methods use 18 

SOM-type neural networks. 19 

Keywords: 3d face biometrics, landmarks, face recognition 20 
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1. Wprowadzenie  1 

Rozpoznawania twarzy bazujące na obrazie 3D, jest coraz popularniejsze w dzisiejszych 2 

czasach. Dzieje się tak dlatego, ponieważ coraz większa liczba rozwiązań wymaga pewnej 3 

identyfikacji użytkownika(banki, giełdy) (A. Locher, M. Perdoch, H. Riemenschneider and L. 4 

Van Gool, 2016). Nie bez znaczenie pozostaje też rozwój telefonów komórkowych, których 5 

kamery pozwalają budować obraz 3D ,,w locie'' (O. Muratov, Y. Slynko, V. Chernov, M. 6 

Lyubimtseva, A. Shamsuarov and V. Bucha, 2016), (X. Yang et al.,2020). Oczywiście nie jest 7 

to model idealny, ale pozwala przynajmniej w minimalnym zakresie określić czy wizerunek 8 

użytkownika jest rzeczywisty czy zostało podstawione zdjęcie. Istnieje wiele podejść do 9 

samego procesu rozpoznawania (Lei, Y., Bennamoun, M., Hayat, M., Guo, Y.,2014, Li, H., 10 

Huang, D., Morvan, J.M., Wang, Y., Chen, L., 2015). W niniejszych badaniach skupiono się 11 

na koncepcji punktów charakterystycznych. Są to unikatowe punkty występujące na twarzy. 12 

Analizując ich usytuowanie możemy identyfikować bądź autoryzować użytkownika. W 13 

poprzednich badaniach zaproponowano dwa podejścia. Pierwsze to punkty wyznaczane w 14 

sposób automatyczny, niezależne od typowych punktów antropologicznych. Drugie punkty 15 

bazujące na punktach antropologicznych. Obydwa rozwiązania bazują na samoorganizujących 16 

siecią neuronowych SOM, które zachowują topologię powierzchnie przestrzeni 17 

trójwymiarowej. Zachowując topologię sieci, automatycznie zachowujemy związek między 18 

punktami orientacyjnymi twarzy reprezentowanymi przez węzły sieciowe. Takie podejście 19 

zapewnia natychmiastową i jednoczesną identyfikację charakterystycznych punktów na 20 

twarzach do rozpoznania. Niniejszy artykuł przedstawia porównanie oby zbiorów punktów i 21 

stara się odpowiedzieć na pytanie który zestaw punktów jest jakościowo lepszy w procesie 22 

rozpoznawania. Metoda rozpoznawania jest ta sama w obydwu przypadkach, zbiór danych 23 

wejściowych też, zmieniają się tylko dane referencyjne. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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2. Punkty charakterystyczne twarzy 1 

Koncepcja punktów charakterystycznych (ang. landmarsks), wywodzi z antropologii. Są to 2 

z góry określone punkty na ciele człowieka wykorzystywane w pomiarach. Twarz a w zasadzie 3 

głowa ma pokaźny zbiór tych punktów. Rysunek 1 prezentuje, zbiór charakterystyczny dla 4 

twarzy. 5 

 6 

Rysunek 1. Podstawowy zbiór punktów antropometrycznych. Opracowanie własne. 7 

Punkty charakterystyczne twarzy wyznaczane w sposób automatyczny  8 

Zbiór automatycznych punktów charakterystycznych jest wynikiem działania autorskiego 9 

algorytmu (Pabiasz, S., Starczewski, J.T., Marvuglia, A., 2014). Wyróżnia on 4 rodzaje 10 

wartości: 11 

• lokalne minimum — najmniejsza wartość w obrębie okna przetwarzania, 12 

• lokalne maksimum — największa wartość w obrębie okna przetwarzania, 13 

• globalne minimum —najmniejsza wartość w obrębie wiersza lub kolumny, 14 

• globalne maksimum — największa wartość w obrębie wiersza lub kolumny 15 

 16 
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 1 

Rysunek 2. Przykład automatycznych punktów charakterystycznych z zaznaczonym obszarem nosa. 2 

Opracowanie własne. 3 

Rysunek 2 przedstawia przykłady automatycznych punktów charakterystycznych. Jak można zauważyć 4 

jest ich znacznie więcej w porównaniu do punktów antropometrycznych. Niektóre z nich się pokrywają. 5 

Zaznaczony obszar to (czarna ramka), to wyniki wyszukiwania obszarów których ułożenie jest 6 

charakterystyczne dla nosa. Obszary te zostały wyznaczone w sposób automatyczny. Wykonano 7 

klasyczne uczenie maszynowe. 8 

Okno przetwarzania to mały wycinek obrazu. Rozmiar okna jest z góry zdefiniowany. 9 

Omawiane punkty zebrano w następujące podzbiory: 10 

• all — zbiór wszystkich punktów, 11 

• col-l — zbiór wartości lokalnych z analizy kolumnowej, 12 

• col-g — zbiór wartości globalnych z analizy kolumnowej, 13 

• glob — zbiór wartości globalnych z obydwóch analiz, 14 

• row-l — zbiór wartości lokalnych z analizy wierszowej, 15 

• row-g — zbiór wartości globalnych z analizy wierszowej. 16 

Predefiniowane punkty charakterystyczne 17 

W tym wypadku liczba punktów charakterystycznych jest stała a ich rozmieszczenie bazuje 18 

na punktach antropometrycznych (Rysunek 3)(Starczewski, J.T., Nieszporek, K., Wróbel, M., 19 

Grzanek, K., 2018). Podczas przetwarzania obrazu 3D twarzy siatka ta jest dostosowywana do 20 

każdej twarzy.  21 
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 1 

Rysunek 3. Predefiniowane punkty charakterystyczne. Na podstawie (Starczewski, J.T., Nieszporek, 2 

K., Wróbel, M., Grzanek, K., 2018). 3 

 4 

3. Porównanie zbiorów punktów charakterystycznych 5 

W celu oceny jakościowej przedstawionych zbiorów, wykonano rozpoznawanie twarzy 6 

przy użyciu 50 twarzy z bazy NDOff-2007(Faltemier, T., Bowyer, K., Flynn, P., 2008). Twarz 7 

referencyjna ustawiona była w pozycji frontalnej. Dla każdej z twarzy przygotowano 5 ujęć z 8 

różnych pozach(np. frontalnie, z boku). Rozpoznawanie twarzy przeprowadzono w dwóch 9 

grupach: 10 

• Twarzy ustawionych frontalnie 11 

• Twarzy nie ustawionych frontalnie 12 

 13 

W badaniu brano pod uwagę tylko poprawnie rozpoznane twarze oraz twarz rozpoznane 14 

fałszywie. W obydwóch przypadkach algorytm użyty był algorytm oparty o sieć SOM. W 15 

przypadku punktów automatycznych wynik końcowy to najlepszy wynik ze wszystkich po 16 

równych grup(all, col-l, col-g, glob, row-l, row-g). Tabela 1 przedstawia wyniki eksperymentu. 17 

 18 

Tabela 1. 19 

Wyniki rozpoznawania twarzy.  20 

 
Zbiory 

Zbiór punktów automatycznych Zbiór punktów predefiniowanych 

Twarz 

umieszczona 
79,1 % / 8,3% 77,9 % / 8,9% 
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frontalnie 

Twarz nie 

umieszczona 

frontalnie 

74,4 % / 11% 62,8 % / 13,7 % 

Pierwsza wartość oznacza procent twarzy rozpoznany prawidło, druga – nieprawidłowo (wynik 1 

fałszywie dodatnio). 2 

 3 

Metoda pierwsza lepiej radzi sobie w przypadkach zarówna umieszczenia twarzy frontalnie 4 

jak i w przypadkach w których twarz fotografowana jest pod kątem. W przypadku twarzy 5 

fotografowanej frontalnie wyniki są zbliżone. Przewagę metody pierwszej można tłumaczyć 6 

tym, iż zbiór punktów jest znacznie większy niż w przypadku metody drugiej stąd przy braku 7 

pewnej ich części wynik rozpoznawanie może nie być precyzyjny. Należy zwrócić uwagę iż 8 

współczynnik wyników fałszywie dodatnich we wszystkich przypadkach jest porównywalny. 9 

 10 

4. Podsumowanie 11 

W artykule przedstawiono i porównano dwie podobne metody reprezentacji i 12 

rozpoznawania twarzy oraz przetestowano ich skuteczność rozpoznawania na dziesięciokrotnie 13 

większym zbiorze danych niż były testowane pierwotnie. Metody sprawdzono pod względem 14 

poprawnie rozpoznanych twarzy jak również pod wyników fałszywie dodatnich (FAR/FRR). 15 

Obydwie metody wykazały podobne rezultaty pod względem rozpoznawania twarzy 16 

ustawionej frontalnie jak również pod względem wyników fałszywie dodatnich. Metoda 17 

wyznaczająca punkty charakterystyczne w sposób automatyczny lepiej radziła sobie w 18 

przypadku twarzy ustawionych nie frontalnie. Jest to związane z tym iż reprezentacja twarzy w 19 

przypadku tej metody składa się ze znacznie większej liczby punktów, dlatego też nawet przy 20 

braku pewnej części z nich charakterystyka twarzy jest na tyle zróżnicowana, że pozwala lepiej 21 

radzić sobie z niedoborem danych i dawać skuteczniejsze wyniki rozpoznawania. Metoda druga 22 

ma mniejszy zbiór danych oraz jest on zunifikowany. Jeżeli chodzi o zastosowania lepiej nadaje 23 

się do oceny wizerunku twarzy ,,w locie’’, gdzie warunki akwizycji mogą być wymuszane np. 24 

autoryzacja wizerunku klienta w aplikacjach bankowych, które porównują dane z danymi z 25 

dowodu osobistego. W dalszych pracach należałoby się skupić nad hybrydą obydwóch metod. 26 
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 5 

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań nad Autorską reprezentacją 6 

twarzy. W artykule przedstawiono rezultaty testów na dużym zbiorze danych. Jest on 10 razy, 7 

większy niż w badaniach początkowych. 8 

Slowa kluczowe: biometria twarzy 3d, punkty charakterystyczne, rozpoznawanie twarzy  9 

 10 

AUTOMATIC DETERMINATION OF FACE LANDMARKS 11 

 12 

Abstract: The aim of the article is to present the results of research on the author's face 13 

representation. The article presents the results of tests on a large dataset, which is 10 times 14 

larger than in the initial research. 15 

Keywords: 3d face biometrics, landmarks, face recognition 16 
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1. Wprowadzenie  1 

System biometryczny to system rozpoznawania wzorów, który określa tożsamość danej 2 

osoby na podstawie unikatowych cech fizycznych lub behawioralnych. Cechy fizyczne 3 

obejmują unikalne cechy anatomiczne takie jak odcisk palca, obraz twarzy/tęczówki, DNA. 4 

Cechy behawioralne to zespół unikatowych sposobów wykonywania czynności przez 5 

człowieka. Przykładem może być sposób w jaki wykonywany jest podpis (nacisk, dynamika), 6 

zwykle łączony z unikalnym znakiem graficznym jaki jest produktem tego procesu. Znane są 7 

też przypadki identyfikacji bazującej na sposobie pisania na klawiaturze komputera. Ponadto 8 

systemy biometryczne dzielą się na dwie grupy związane z interakcją z  użytkownikiem. 9 

Pierwsza wymaga interakcji np. identyfikacja poprzez odcisk palca, druga wykonywana jest w 10 

,,w locie’’ np. identyfikacja twarzy wykorzystująca obraz z monitoringu. Każda z tych grup ma 11 

swoje wad i zalety. W przypadku pierwszej wymagana jest interakcja użytkownika, można 12 

oczekiwać, że akwizycja próbki danych będzie się odbywać w kontrolowanych warunkach i 13 

będzie lepszej jakości w stosunki do próbki która została pobrana w locie. Minusem tego 14 

rozwiązania jest konieczność wykorzystywania dedykowanego sprzętu (Li, H., Huang, D., 15 

Morvan, J.M., Wang, Y., Chen, L., 2015)). Główne nurty rozwoju biometrii w sferze użytkowej 16 

dążą to takiej specjalizacji metod identyfikacji, żeby odbywała się ona w sposób mało 17 

obciążający dla użytkownika i często wykorzystywała istniejącą infrastrukturę sprzętową. 18 

Przykładem mogą być kamery telefonów komórkowych(A. Locher, M. Perdoch, H. 19 

Riemenschneider and L. Van Gool, 2016). Oczywiście dobór odpowiedniej technologii jest 20 

sztuką wywarzenia wymaganego stopnia ochrony i interakcji z użytkownikiem. Systemy 21 

biometryczne są wygodne dla użytkownika, ponieważ rozwiązują problem pamiętania przez 22 

niego rozmaitych pinów i haseł. Z drugiej strony muszą być skuteczne w ochronie zasobów, na 23 

porównywalnym poziomie jak wspomniane metody pamięciowe (piny, hasła) (O. Muratov, Y. 24 

Slynko, V. Chernov, M. Lyubimtseva, A. Shamsuarov and V. Bucha, 2016, X. Yang et 25 

al.,2020). Prym w tego rodzaju zastosowania wiedzie biometria twarzy. 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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2. Automatyczne punkty charakterystyczne twarzy   1 

Systemy biometryczne bazujące na interpretacji obrazu trójwymiarowego zazwyczaj oparte 2 

są o koncepcję punktów charakterystycznych (ang. landmarsks). Zazwyczaj są to z góry 3 

określone punkty na ciele człowieka wykorzystywane w pomiarach. Twarz, a w zasadzie głowa 4 

ma pokaźny zbiór tych punktów. Rysunek 1 prezentuje, zbiór charakterystyczny dla twarzy. 5 

 6 

Rysunek 1. Podstawowy zbiór punktów antropometrycznych. Opracowanie własne. 7 

 8 

W niniejszej pracy skupiono się na badaniach nad metodą wyznaczania punktów 9 

charakterystycznych w sposób automatyczny (Pabiasz, S., Starczewski, J.T., Marvuglia, A., 10 

2014). Badania wstępne opierały się na ograniczonej liczbie twarzy (poniżej 10), w niniejszej 11 

pracy zbiór testy został zwiększony do 50. 12 

3. Punkty charakterystyczne twarzy wyznaczane w sposób automatyczny  13 

Wyznaczanie punktów charakterystyczny obywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie 14 

przetwarzane są kolumny obrazu, w drugim wiersze (Rysunek 2). Algorytm bazuje na oknie 15 

przesuwnym, w obrębie którego dokonywane są pomiary. W poprzednich badaniach 16 

wykazano, że rozmiar okna przesuwnego ma niewielki wpływ na wynik końcowy. Tak samo 17 
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tyczy się to obrazów o różnych rozdzielczościach i różnych wielkościach okna przesuwnego. 1 

 2 

Rysunek 2. Pseudo-kod algorytmu wyznaczającego automatyczne punkty charakterystyczne. 3 

 4 

W oknie przetwarzania wyznaczana jest wysokość punktu (Rysunek 3).  5 

 6 

Rysunek 3. Wyznaczanie wysokości punkty w obrębie okna przetwarzania. 7 
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Następnie punkty są klasyfikowane do 1 z 4 grup: 1 

• lokalne minimum — najmniejsza wartość w obrębie okna przetwarzania, 2 

• lokalne maksimum — największa wartość w obrębie okna przetwarzania, 3 

• globalne minimum —najmniejsza wartość w obrębie wiersza lub kolumny, 4 

• globalne maksimum — największa wartość w obrębie wiersza lub kolumny. 5 

 6 

Na bazie 4 grup zbudowano następujące zbiory (wizualizacja – Rysunek 4), które można 7 

wykorzystać w procesie rozpoznawania: 8 

• all — zbiór wszystkich punktów, 9 

• col-l — zbiór wartości lokalnych z analizy kolumnowej, 10 

• col-g — zbiór wartości globalnych z analizy kolumnowej, 11 

• glob — zbiór wartości globalnych z obydwóch analiz, 12 

• row-l — zbiór wartości lokalnych z analizy wierszowej, 13 

• row-g — zbiór wartości globalnych z analizy wierszowej. 14 

 15 

 16 

Rysunek 4. Wizualizacja zbiorów punktów charakterystycznych. (a) oryginał, (b) all , (c) col- 17 

l ,(d) col-g, (e) glob, (f) row-l, (g) row-g 18 

 19 
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1. Rezultaty 1 

W badaniach wykorzystano 50 twarzy referencyjnych z bazy NDOff-2007 (Faltemier, T., 2 

Bowyer, K., Flynn, P., 2008). Twarze referencyjne porównywane były z 1000 innych, 3 

ustawionych frontalnie. Metoda rozpoznawania została oparta na SOM. 4 

 5 

W badaniu brano pod uwagę tylko poprawnie rozpoznane twarze oraz twarze rozpoznane 6 

fałszywie.  7 

 8 

Tabela 1. 9 

Wyniki rozpoznawania twarzy.  10 

 

Zbiór źródłowy 

all col-l col-g glob row-l row-g 

Zbiór 

próbny 

all 92%/5% 61%/9% 60%/9% 61%/9% 63%/12% 63%/7% 

col-l 91%/4% 91%/5% 61%/9% 51%/6% 63%/11% 61%/7% 

col-g 76%/7% 61%/9% 76%/6% 51%/4% 53%/10% 63%/7% 

glob 77%/9% 62%/9% 64%/6% 81%/6% 53%/10% 59%/7% 

row-l 92%/4% 92%/5% 63%/6% 52%/6% 89%/10% 58%/7% 

row-g 76%/9% 62%/9% 61%/6% 43%/12% 51%/10% 43%/13% 

Pierwsza wartość oznacza procent twarzy rozpoznany prawidło, druga – nieprawidłowo (wynik 11 

fałszywie dodatni). 12 

 13 

2. Podsumowanie 14 

W artykule przedstawiono wyniki działania algorytmu rozpoznawania twarzy, bazującego 15 

na Autorskiej metodzie jej reprezentacji. Ma ona szerokie spektrum zastosowania. Należy 16 

zwrócić uwagę, iż mimo, że współczynnik FRR, poprawnie rozpoznanych twarzy jest znacząco 17 
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różny ~50-90% to współczynnik FAR jest stosunkowo niski ~10%. Świadczy to o tym, że 1 

prezentowane rozwiązania mogą pretendować do miana bezpiecznych. W dalszych badaniach 2 

planowane jest skupienie się nad metryką wyboru punktu charakterystycznego. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Summary: Enterprises strive to be efficient in order to achieve certain goals within a certain 14 
period of time. Marketing communication between enterprises and purchasers is a very 15 
important instrument of the marketing strategy, which allows to realize the market objectives 16 

of the enterprises. The leader in the fast food market in Poland, McDonald's, conducts numerous 17 
marketing activities to strengthen the brand and improve its image in the eyes of consumers. 18 

Consumer’s perception and the effectiveness of advertising measures directly affect the 19 
effectiveness of marketing campaigns, hence the importance of constant monitoring of the 20 
measures taken is becoming increasingly important. Current market trends, activities of 21 

enterprises, literature review were the premises for undertaking the research. The aim of the 22 
study was to assess consumers' perception of advertising campaigns of McDoland`s chain. In 23 
order to achieve the aim of the study, the CAWI technique (Computer-Assisted Web Interview) 24 

was applied, using the author's research instrument. The research sample was selected using 25 
purposive sampling; the declaration of making purchases in the McDonald's chain was taken as 26 
the selection criterion. The results of the conducted research indicated that the analysed 27 

marketing campaigns implemented by McDonald's in 2021 were met with varying consumer 28 

satisfaction ratings. The results provided both important information in the field of assessing 29 
consumer perceptions of McDonald's chain advertising campaigns and in having application 30 

value concerning the possibility of assessing consumer loyalty using the Net Promoter Score 31 
(NPS) as an alternative indicator of consumer satisfaction. 32 

Keywords: consumer perception, consumer satisfaction, advertising campaigns, Net Promoter 33 
Score, marketing indicators 34 

 35 



B. Pachołek, S. Sady, S. Starosta 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 277 

POSTRZEGANIE PRZEZ MŁODYCH KONSUMENTÓW KAMPANII 1 

REKLAMOWYCH SIECI FAST FOOD  2 

 3 

Streszczenie: Przedsiębiorstwa dążą by być skutecznym w działaniu, aby osiągnąć określone 4 
cele w określonym czasie. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw z nabywcami jest 5 

bardzo istotnym instrumentem strategii marketingowej, pozwalającym na realizacje celów 6 

rynkowych przedsiębiorstw. Lider na rynku fast food w Polsce, McDonald’s, prowadzi liczne 7 
działania marketingowe w celu utrwalenia marki, polepszenia swojego wizerunku w oczach 8 
konsumentów.  Postrzeganie przez konsumentów, skuteczność działań reklamowych wpływa 9 
bezpośrednio na efektywności prowadzonych kampanii marketingowych, stąd znaczenia 10 
nabiera stały monitoring podjętych działań.  Obecne trendy na rynku, działania przedsiębiorstw, 11 

przegląd literatury były przesłanką podjęcia badań.  Celem podjętych badan była ocena 12 
postrzegania przez konsumentów kampanii reklamowych sieci McDoland`s. W celu realizacji 13 

celu pracy zastosowano technikę CAWI (Computer-Assisted Web Interview), z 14 
wykorzystaniem autorskiego instrumentu badawczego.  Próba badawcza została dobrana z 15 
zastosowaniem celowego doboru; za kryterium selekcji przyjęto deklarację dokonywanie 16 

zakupów w sieci McDonald‘s. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że analizowane 17 

kampanie marketingowe realizowane w 2021 roku przez McDonald’s spotkały się ze 18 
zróżnicowaną oceną zadowolenia przez konsumentów. Uzyskane wyniki dostarczyły zarówno 19 
istotnych informacji z zakresu oceny postrzegania przez konsumentów kampanii reklamowych 20 
sieci McDonald’s, jak również mają walor aplikacyjny dotyczący możliwości oceny satysfakcji 21 

konsumentów z wykorzystaniem wskaźnika Net Promoter Score (NPS), jako alternatywnego 22 
wskaźniki zadowolenia konsumentów. 23 

Słowa kluczowe: postrzeganie konsumentów, satysfakcja konsumentów, kampanie 24 

reklamowe, Net Promoter Score, wskaźniki marketingowe 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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1. Introduction 1 

Marketing communication as an element of strategic management, is one of the most 2 

important areas of business activity. On the one hand it serves to achieve the strategic goals of 3 

enterprises, but is also  based on dialogue and building relationships between the entrepreneur 4 

and the consumer (Mihaela, 2015). Appropriate management of marketing processes leads to 5 

greater recognition of a given brand and allows you to gain consumer confidence in the industry 6 

specified by the company. Enterprises establishing marketing concepts appropriately to their 7 

business increase the chances of being successful in acquiring potential customers. In order to 8 

maintain a strong sales position in a specific market, companies pay a lot of attention to 9 

choosing an appropriate marketing strategy and researching the behavior and preferences of 10 

their target consumers. Companies wishing to be successful in their marketing activities should 11 

adequately examine the tastes and characteristics of the target consumers. Appropriate 12 

understanding of consumer behavior and the factors that influence it, facilitate communication 13 

with buyers (Kotler and Keller, 2019; Michalski, 2017; Mruk, 2012; Wiktor, 2013). 14 

The market behavior of consumers are all measures that make up the decision to choose a 15 

given product, making that choice, or purchasing (Kasperek-Hoppe M., Rachocka J., Woś, 16 

2004). Market behaviors are the result of an individual perception of needs or reasons 17 

influencing the reactions of buyers - emotional and rational, conscious and unconscious. A 18 

closer acquaintance with the basics of the effective fulfillment of consumer aspirations and the 19 

achievement of consumer goals make it possible to better predict the directions and nature of 20 

numerous changes taking place in the social and cultural life of consumers. Knowledge about 21 

consumer behavior on the market is very useful in terms of predicting structural changes taking 22 

place in the country's economy, the analysis of these changes makes it possible to forecast 23 

demand and plan the sales volume of specific products and services. Research on consumer 24 

attitudes is becoming extremely important nowadays, where customers are becoming more and 25 

more aware, and their needs, habits and purchasing motivations are constantly changing 26 

(Falkowski and Tyszka, 2009). The effectiveness of marketing activities depends mainly on the 27 

precise determination of customer behavior and the skillful adaptation of the commercial offer 28 

to them. Therefore, for this reason, companies spend more and more time delving into the 29 

information of buyers and conduct numerous studies in this field (Zimon, et al., 2014). The 30 
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customer satisfaction survey is becoming increasingly popular for companies. Consumer 1 

satisfaction can be measured by direct and indirect methods. Direct methods are based on direct 2 

analysis of consumer reaction to the value of the product, while indirect methods are based on 3 

satisfaction indicators reflecting consumer market behaviour (Haffer, 2000). Advertising 4 

campaigns include effectiveness and attractiveness for the buyers, i. e. the ability to attract the 5 

attention of the addressee in a way that allows them to become familiar with the content of the 6 

message. The determinants of the perception of the quality of advertising services are manifold, 7 

both from the perspective of the consumer, the companies that carry them out, and from the 8 

perspective of the managers who carry out the commissioned advertising campaigns (Nowacki 9 

2006, Bachlik et al. 2018; Boudier et al., 2022; Zimand-Sheinera et al. 2020). An interesting 10 

method of obtaining information on consumer satisfaction and loyalty is the new psychological 11 

index. The NPS indicator is seen as an alternative to traditional methods, a method for assessing 12 

customer satisfaction surveys (Baquero, 2022; Eger and Mičík, 2017; Spoczyński, 2018). 13 

Research shows that belonging to a particular generation is primarily determined by the way 14 

in which one communicates (Anishewska, 2015; Hole, Zhong and Schwartz, 2010). Young 15 

people of Generation Z (born in 1995 and beyond) are among the most active users of social 16 

media. These people are used to free access to the Internet, to the possibility of obtaining 17 

information in a simple way through the use of modern technologies. Therefore the possibility 18 

of using modern technologies for the purpose of communication makes it possible to maintain 19 

relationships in a virtual form (Molenaar et al. 2021). Generation Z succumbs to market trends 20 

very easily, easily and unknowingly they succumb to advertisements. Young consumers are 21 

willing to follow the latest product and brand trends. Their consumer behavior is often 22 

influenced by influencers or idols (Berg, 2017; Janecka and Juźwik, 2020; Krzyżan-23 

Stachowiak, 2021; Lojza and Wolniak, 2021, Majkrzak i Salerno-Kochan, 2016). 24 

One of the main reasons for the awareness of fast food chains among consumers in the food 25 

market is the intensive marketing of the companies. Food advertising has been found to have a 26 

significant impact on food selection, eating and consumer behaviour (Vukmirovic, 2015). For 27 

decades, the biggest brands in the food and beverage market have been reaching potential 28 

consumers through various marketing channels, providing continuous information about their 29 

campaigns and offers. The largest fast food chain in Poland, McDonald’s, carries out numerous 30 

marketing activities that enable it to establish its brand in the eyes of consumers. The main 31 

channel of marketing communication is social media and online advertising, which have 32 
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experienced a strong increase in popularity over the years. Increased exposure to fast food 1 

advertising is associated with increased consumption of energy-dense, nutrient-poor (EDNP) 2 

foods by adults (Scully, 2009). McDonald’s strives to improve its image with consumers 3 

through numerous marketing campaigns. 4 

 Studies on the perception of advertising, specific to the fast food market, are still 5 

insufficiently researched in the literature. Taking into account the current market trends, the 6 

activities of the companies and the literature review, studies were carried out, the main objective 7 

of which was to assess the perception of the advertising campaigns of McDoland’s, the market 8 

leader in the fast food market in Poland. To achieve the main objective, specific research 9 

objectives were defined: (1) to assess customer satisfaction with McDonald’s advertising 10 

campaigns, (2) to identify and assess the factors that influence consumer perception of 11 

McDonald’s advertising campaigns. 12 

2. Materials and methods 13 

The study used the CAWI method using Google's web forms. The selection of the sample 14 

was purposive:  declaration of making purchases in the McDonald's network was performed 15 

using the "snowball sampling" method. The study was conducted in January and February 2022. 16 

The test sample was selected with a targeted selection; The Net Promoter Score (NPS) was used 17 

as a selection criterion to assess consumer satisfaction with the three McDonad’s advertising 18 

campaigns: “Mata takes over Mac”, “Better Side of Winter”, “McHappy Day”, the Net 19 

Promoter Score (NPS) was used. This indicator was first defined by Reichheld (2003). In the 20 

course of the survey, the consumer answered a basic question with 11 levels: How likely is it 21 

that you will recommend a product/service/company to a friend? 22 

 23 

0 1 2 3 4 5 6 7 1098certainly not certainly yes
 24 

 25 

On the basis of the obtained consumers were divided into 3 groups: 26 

• detractors – a group of consumers who answered between 0 and 6. 27 
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• passives – a group of consumers who answered between 7 and 8; 1 

• promotores – a group of consumers who answered between 9 and 10. 2 

The Net Promoter Score (NPS) is determined by Subtracted from the percentage of 3 

Promoters to obtain a Net Promoter score: 4 

 5 

NPS (%) = % Promotores – % Detractors 6 

 7 

The determined NPS value can be negative or positive and is between -100 and +100. An 8 

indicator of +100 is a situation in which each respondent promotes an object of evaluation and 9 

is willing to recommend it. An indicator with a value of -100 indicates that every respondent is 10 

a critic who does not recommend the subject to review.  11 

The study enrolled 344 subjects aged 16 to 27 years with different socio-demographic 12 

characteristics (Table 1). 13 

 14 

Table 1.  15 

Structure of the sample 16 

Feature [%] 

Sex 

woman 

man  

 

60.5 

39.5 

Age 

16-19 years old 

20-23 years old 

24-27 years old 

 

28.2 

51.2 

20.6 

Education 

basic 

vocational 

medium 

higher 

 

4.7 

1.7 

62.5 

31.1 

Residence 

village 

city up to do 50,000 

city up to 100,000 

city up to 250,000 

 

20.1 

17.2 

9.6 

9.3 
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city with over 250,000. 43.9 

Frequency of use of the McDonald’s network  

several times a week 

once a week 

several times a month 

once a month 

less than once a month 

 

5.5 

7.9 

30.2 

28.2 

28.2 

Social Media activity 

I don’t do this kind of activity 

I submit ideas to make the offer more attractive 

I am willing to rate and rate products on websites and 

forums 

I present projects of new products 

 

75.3 

1.7 

 

19.8 

3.2 

The way of life 

in any case healthy 

health 

hard to say 

unhealthy 

definitely unhealthy 

 

4.9 

45.3 

38.7 

9.9 

1.2 

 1 

208 women and 136 men from the Z generation took part in the survey. Most participants were 2 

between 20 and 23 years old (51. 2%). In terms of educational attainment, most people reported 3 

having tertiary and secondary education qualifications. There were significantly fewer 4 

respondents with vocational and basic training. Most of the respondents came from the city 5 

with more than 250,000 inhabitants, the next group were people from rural areas and small 6 

towns up to 50,000 inhabitants. The largest group of respondents was the number of people 7 

who reported their frequency of use at McDonald’s several times a month (30.2%). Two other 8 

groups reporting monthly and less than monthly frequency accounted for 28.2% of respondents. 9 

Respondents who were asked about their social media activities indicated that the vast majority 10 

(75.3%) did not engage in such activities and almost a quarter were willing to rate and rate 11 

products on websites and online forums. More than half of the respondents said they have a 12 

healthy lifestyle. 13 
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3. Assessment of consumer satisfaction with McDonald's advertising 1 

campaigns 2 

Respondents were asked how likely it is to recommend three advertising campaigns to 3 

their friends: “Mata takes over Mac”, “The Better Side of Winter”, “McHappy Day” on a scale 4 

of 0 to 10. Based on the respondents' answers, the NPS value was calculated, expressed as a 5 

percentage. The results of the calculated NPS are shown in Table 2. According to the 6 

calculations, the least willingness to recommend was characterised by the “Mata takes over 7 

Mac” campaign, which showed a very low rate of -56.1%. The marketing campaign “Better 8 

Side of Winter” (-17.3%) achieved a higher NPS score. The best result was achieved by the 9 

advertising campaign “McHappy Day” with 5.1%. 10 

 11 

Table 2.  12 

Customer satisfaction with McDonald’s advertising campaigns in Net Promoter Score 13 

Advertising campaign 
Detractors 

[%] 

Passives 

[%] 

Promoters 

[%] 

NPS indicator 

[%]  

“Mata takes over Mac” 70.6 15.2 14.3 -56.3 

“The better side of 

winter” 
45.7 25.9 28.4 -17.3 

“McHappy Day” 32.0 31.0 37.0 5.0 

 14 

The negative NPS values of the advertised campaigns obtained prove that most of the 15 

respondents were against recommending McDonald's advertised campaigns. Presumably, the 16 

result of the assessment of loyalty to advertising campaigns could have been influenced by the 17 

overall low nutritional perception of McDonalds' product offer. This is confirmed by the results 18 

of the research carried out by the Temkin Group in 2017 on a sample of 10 thousand consumers. 19 

The obtained average value of the NPS index for fast food chains was 27 (the lowest was 2 and 20 

the highest -58) (Temkin, 2017). As a measure of consumer’s emotional attachment to a 21 

product, the new psychoactive comparison of products and services was provided by 22 

entrepreneurs in different industries on different markets (Krol et al., 2014; Mandal, 2014). The 23 

NPS indicator makes it easy to track and monitor consumer satisfaction and can also serve as a 24 

tool for a bonus system within the company (Nowatorska-Romaniak, 2011). The NPS indicator 25 
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has not been used to evaluate the advertising campaigns of fast food chains, but it can be used 1 

as an alternative indicator of consumer satisfaction. 2 

Table 3 presents the most frequent responses of the respondents to the strengths and 3 

weaknesses of the analyzed advertising campaigns. 55.9% of respondents stated the 4 

involvement of a popular artist in the advertising campaign "Mata takes over Mac" as its most 5 

important strength. 6 

Table 3.  7 

The most common responses from the respondents regarding the strengths and weaknesses of 8 

the analyzed advertising campaigns 9 

 10 

Campaign strengths [%] Campaign weaknesses [%] 

"Mata takes over Mac" 

Popular artist engagement 55.0 A little unique set 25.0 

A new set on offer 15.4 Unpalatable products on offer 17.9 

Promotional additions to the set 6.2 The controversial figure of Mata 15.0 

"Better side of winter" 

The taste of Drwal burger 44.1 Short offer availability time 9.9 

Positive reception of the campaign 20.9 No vegetarian option 6.6 

Seasonality of the promotional 

offer 
16.9 

High price of the set 
6.0 

„McHappy Day” 

Charity campaign goals 67.7 Low publicity for the campaign 25.9 

Fries as the "hero" of the 

campaign 
8.2 

Promoting unhealthy food 
9.7 

Improving the company's image 6.9 Short duration of the action 5.9 

 11 

Another important factor influencing the positive reception of the campaign was the 12 

introduction of a new product offer to the menu of the McDonald's restaurant chain. The last 13 

factor that stood out among the responses was the introduction of promotional products to the 14 

kit, such as stickers and garments added to the kit. Among the negative opinions, a quarter of 15 

respondents indicated a little unique set related to the promotion of the advertising campaign, 16 

which did not stand out from the standard McDonald's offer. 17.9% of respondents also 17 

pointed to the questionable quality of the products included in the promotional offer. The 18 
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main disadvantage of the set was the new Matcha Latte drink, which, according to the 1 

respondents, caused negative feelings. The respondents also indicated that the choice of Mata 2 

was debatable. 3 

Another marketing campaign that the respondents were asked about was "The Better Side 4 

of Winter", which recorded a much higher NPS result than the "Mata takes over Mac" 5 

campaign. There were 47.2% of the respondents among the critics of the advertising 6 

campaign, 25.9% remained neutral, and 28.4% were promoted. The indicated result shows 7 

that the respondents would be much more likely to recommend an action promoting the 8 

periodic introduction of the Drwal burger than to use a promotional set created in cooperation 9 

with Mata. 44.1% of the respondents considered the Drwal burger offered in the "Better side 10 

of winter" to be the strongest side of the "Better side of winter" marketing campaign. The 11 

Drwal burger has received many positive opinions among the respondents regarding its taste 12 

and higher quality compared to the standard products offered on the McDonald's menu. 13 

Among the respondents, 20.9% indicated an interesting advertising slogan, a nice graphic 14 

design of the campaign, and its good adaptation to the climate of winter. 16.9% indicated the 15 

seasonality and limited availability of the Drwal set as an interesting marketing step for the 16 

McDonald's chain. These people mainly drew attention to the great popularity of the Drwal 17 

sandwich due to its short access in the menu, which results in customers' waiting for it to be 18 

made available. Many respondents did not point out the weaknesses of the "Better Side of 19 

Winter" campaign, so its negative opinions did not indicate the same high results as in the 20 

case of the "Mata takes over Mac" campaign. Most people described its short duration as a 21 

weakness (9.9%), and their main argument was the inability to "enjoy" the promotional 22 

sandwich. Another negative opinion was the lack of proposals for vegetarians in the offer 23 

(5.6%) and the high price of the products offered in Drwal sets (6.0%) as the weakness of the 24 

campaign. 25 

The last marketing campaign to which the respondents responded was "McHappy Day". 26 

When asked about the probability of recommending a given action to their friends, young 27 

people noted the lowest number of critics (32.0%) in relation to all three advertising 28 

campaigns. Among the respondents, 31.0% remained neutral, while 37.0% indicated a high 29 

probability of recommending a given action to their friends. The most common opinion 30 

among the respondents indicating the strength of the "McHappy Day" advertising campaign 31 

was its charitable goals, which were to support the foundation (67.7%). The second most 32 
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common opinion was the use of fries, which are very popular among McDonald's customers, 1 

as a kind of "hero" of the campaign. 8.2% of the respondents considered it a good marketing 2 

move of the McDonald's network. Another strength presented by the respondents (6.9%) was 3 

the improvement of the network’s image by supporting sick children. 4 

One of the main weaknesses of the McHappy Day campaign was its poor publicity (25.9%), 5 

promotion of unhealthy food for charity (9.7%) and short duration of the campaign (5.1%). 6 

 7 

4. Factors influencing the assessment of consumer perception of McDonald's 8 

advertising campaigns  9 

The research also included an analysis of factors influencing the assessment of consumers' 10 

perception of McDonald's advertising campaigns. As the differentiating parameter, the 11 

arithmetic mean of all indications made by the respondents in the NPS study of the analyzed 12 

McDonald's advertising campaigns was adapted. Collective results are presented in Table 4. 13 

The relationship between the analyzed factors and the willingness to recommend McDonald's 14 

advertising campaigns was varied. 15 

 16 

 17 

 18 

Table 4.  19 

Distribution of responses for satisfaction and willingness to recommend McDonald's 20 

advertising campaigns  21 

Feature 
Arithmetic mean of the NPS 

indications 

Sex 

woman 

man  

 

6.0 

6.4 

Age 

16-19 years old 

20-23 years old 

24-27 years old 

 

6.3 

6.2 

5.8 

Education  
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basic 

vocational 

medium 

higher 

7.2 

7.2 

6.2 

5.9 

Residence 

village 

city up to do 50,000 

city up to 100,000 

city up to 250,000 

city with over 250,000 

 

6.0 

6.4 

6.5 

6.2 

6.1 

Frequency of use of the McDonald’s network  

several times a week 

once a week 

several times a month 

once a month 

less than once a month 

 

7.1 

6.0 

6.2 

6.1 

5.9 

Social Media activity 

I don’t do this kind of activity 

I submit ideas to make the offer more attractive 

I am willing to rate and rate products on websites and 

forums 

I present projects of new products 

 

6.0 

6.2 

 

6.4 

7.9 

The way of life 

in any case healthy 

health 

hard to say 

unhealthy 

definitely unhealthy 

 

5.5 

6.1 

6.1 

6.4 

7.5 

 1 

By analyzing the sex of the respondents, age and place of residence, it can be concluded that 2 

there were slight differences, but they were not statistically significant. The degree of education, 3 

the frequency of using the McDonald's network, activity in social media, and lifestyle 4 

influenced the assessment of satisfaction and the willingness to recommend the analyzed 5 

advertising campaigns. The results show that there are two distinct groups in terms of education. 6 

The first group includes respondents with primary and vocational education, the second group 7 

includes respondents with secondary and higher education. In the case of the frequency of using 8 
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the McDonald's network, the respondents declaring using "several times a week" differed from 1 

other declarations. A similar differentiation was observed among young respondents who 2 

declared that they lead a decidedly unhealthy lifestyle and were highly active in social media. 3 

5. Conclusion 4 

The results of the research show that the analyzed marketing campaigns carried out in 5 

2021 by McDonald's met with a differentiated assessment of satisfaction by Gen Z consumers. 6 

Only the "McHappy Day" advertising campaign obtained a positive NPS index. The campaign 7 

"Mata takes over Mac" had the lowest result, significantly different from the other campaigns. 8 

Presumably, the result of the evaluation of loyalty to advertising campaigns was influenced by 9 

the general nutritionally unfavourable perception of McDonald’s product offerings. The degree 10 

of education, the frequency of using the McDonald's network, activity in social media, and 11 

lifestyle influenced the assessment of satisfaction and the willingness to recommend the 12 

analyzed advertising campaigns. The obtained results provided both important information in 13 

terms of assessing consumer perception of McDonald's advertising campaigns, and having an 14 

application value regarding the possibility of assessing consumer loyalty using the Net 15 

Promoter Score (NPS) as an alternative indicator of consumer satisfaction. The NPS indicator 16 

has not been used to evaluate the advertising campaigns of fast food chains, but it can be used 17 

as an alternative indicator of consumer satisfaction. Nevertheless, it should be remembered that 18 

the presented NPS survey is a one-time customer satisfaction survey over a specific period of 19 

time. In order to obtain more reliable information that allow entrepreneurs to take long-term 20 

actions, such research should be carried out periodically in a planned manner, e.g. when 21 

conducting a new marketing campaign or introducing a new product offer. Then, constant 22 

monitoring of marketing campaigns using the NPS indicator can be a simple and effective 23 

marketing indicator. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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TEORIA GIER ZESPOŁOWYCH A WYBRANE ASPEKTY 

ZARZĄDZANIA 

Andżelika POMIAN 

Abstract W niniejszym artykule scharakteryzowano rodzaj gry zespołowej wraz  

z panującymi w niej zasadami z uwzględnieniem procesu zarządzania tj. dobranej taktyki  

i strategii. Ponadto, powierzchownie przedstawiono historię oraz przepisy obowiązujące w grze 

lacrosse. Skupiono się na zaprezentowaniu elementów gier zespołowych, które mają wpływ  

na zarządzanie daną grupą co znajduje odzwierciedlenie w rozwijaniu relacji interpersonalnych. 

Celem artykułu jest przedstawienie, iż proces zarządzania wykorzystywany podczas gier 

zespołowych to podstawa do osiągnięcia sukcesu przez daną jednostkę. 

Keywords: zarządzanie, gry zespołowe, taktyka, strategia, relacje interpersonalne. 

 

1. Wstęp 

 

Za początek gier zespołowych uważa się wczesne lata XIX, gdzie zauważono, że są one nie 

tylko dobrą cechą kształtowania sprawności fizycznej. Poprzez gry zespołowe ujawniają się 

również cechy społeczne zawodników, dzięki którym wspomagany jest proces zarządzania 
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zespołem co przekłada się na maksymalne osiągnięcie zamierzonych celów7. Zespół jest 

rodzajem pewnego szczebla organizacyjnego, a więc daną grupą społeczną z określoną 

strukturą hierarchiczną i panującymi zasadami. Na każdym poziomie, aby osiągnąć dany  

cel warto opierać się na procesie zarządzania, który przełoży się na jakość finalizowania 

zadania. Na dobre zarządzanie zespołem zdecydowanie przekładają się pozytywnie zbudowane 

relacje interpersonalne, co owocuje w dążeniu do zamierzonych celów. 

 

2. Definicja gier zespołowych oraz ich rodzaje 

 

Pojęcie gry w kontekście gier zespołowych definiuje się jako współpraca zawodników 

przestrzegających ustalonych uprzednio zasad oraz przypisanych zadaniach na poszczególnych 

pozycjach. Według T. Pszczołowski gra to sposób współzawodnictwa czy też zabawy  

z ustalonymi normami. jednakże w aspekcie teorii gier zespoły w takich sytuacjach mogą 

wytworzyć konflikt, aby za wszelką cenę wygrać. W. Okoń określa grę jako odmiana zabawy, 

gdzie respektowane są ścisłe reguły oraz jako forma nauki jak wygrywać i przegrywać.  

Gra oraz zespół bazują na ściśle obowiązujących zasadach, określonym celu, gdzie 

główną rolę odgrywa współpraca. Gry zespołowe są dyscyplinami sportowymi, a drużyny 

współzawodniczące ze sobą dążą do celu przy zachowaniu przez zawodników norm.  

Zespół opiera się na zasadach bezkonfliktowej zabawy, zaś gra odbywa się  

w określonym miejscu (np. boisko), czasie a głównym celem gry jest przewaga punktowa  

nad przeciwnikiem. Najkorzystniejsza sytuacja dla zespołu jest wtedy kiedy posiada on znaczną 

przewagę punktową nad przeciwnikiem.    

Najbardziej znanymi i zarazem emocjonującymi dla kibiców rodzajami gier zespołowych 

są np. piłka nożna, rugby, czy mniej popularna gra lacrosse. W wymienionych grach zdobycie 

punktu lub bramki daje przewagę w rywalizacji  z przeciwnikiem. Istnieją również gry, których 

kryteria sukcesu zależy od ograniczenia czasowego np. pływanie.  

Każdy rodzaj gry ma określony regulamin, którego przestrzeganie nadzorują sędziowie  

a w razie naruszenia zasad stosują odpowiednie ukarania. Konsekwencją czego jest  

gra nie fair w stosunku do zawodników z przeciwnej drużyny. Sędzia może ukarać zawodnika 
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kartką, której kolor jest przypisany poziomem naruszenia obowiązujących zasad, tj.: żółta –  

to upomnienie, przy uzyskaniu dwóch skutkiem jest opuszczenie gry oraz czerwona – oznacza 

wykluczenie zawodnika z gry. 

Każdy rodzaj gry to wyszczególniona forma walki z zespołem przeciwnym jak i z losem, 

który w zależności do sytuacji nie zawsze jest sprzyjający. Sukces, a więc wygrana zespołu, 

zależy od odpowiedniej współpracy uzyskując efekty przy zachowaniu zasad określonych  

w regulaminach. Przy zachowaniu zasady fair play, gdzie obowiązuje czysta, uczciwa  

gra a jej rozstrzygnięcie opiera się na świadomej rezygnacji zawodników z nieuczciwie 

zdobytego punktu w chwili gdy sędzia nie widzi. 

 

3. Taktyka i strategia gier zespołowych 

 

Wypracowana strategia gry przy zastosowaniu odpowiedniej taktyki nie wątpliwie 

wpływa na osiągnięcie przez zespół sukcesu. Rywalizujące pomiędzy sobą drużyny poprzez 

atak czy obronę będą starać się uzyskać przewagę do wypracowania korzystnego dla siebie 

wyniku rywalizacji. 

Strategia jest wypracowaną przez zawodników koncepcją gry i to od niej w głównej 

mierze zależy efekt osiągniętego wyniku. Im jest ona skuteczniejsza tym mniejsze są straty 

maksymalizując przy tym wynik.  

Wybór właściwej koncepcji gry zależy od tego, jakie zadania ma zawodnik oraz jakimi 

cechami się charakteryzuje. Jedna z nich jest kontratak, który umożliwia prowadzenie takiego 

manewru w grze, aby przeciwnik swobodnie mógł dominować. Jednocześnie przy 

samodyscyplinie drużyny oraz wypracowanej cierpliwości zawodnicy wymuszają popełnienie 

błędu w trakcie zagrania przeciwnika. Natomiast drugą znana strategią jest rozgrywanie, które 

zależy od dobrej komunikacji zespołowej, przewidywaniu oraz kontrolowaniu tempa 

rozgrywki.  

Najskuteczniejszą formą rozwiązania niekomfortowej sytuacji w grze jest odpowiednia 

taktyka. Metoda zależy głównie od potencjału, wiedzy i umiejętności jakimi charakteryzują się 

zawodnicy8. Przy wyborze ataku dany zespół wymusza dezorganizację przeciwnika stosując 

działania zaczepne mając przewagę w grze. Natomiast obrona wymaga umiejętności zgrania 
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drużyny, aby nie dopuścić by przeciwnik w żaden sposób nie miał p=nad nim przewagi 

(rysunek 3.2). 

 

 

Rysunek 3.2. Elementy zespołowej gry sportowej 

Źródło: Z. Naglak, Teoria zespołowej gry …, op. cit., str. 31. 

 

 Na podstawie dobrze wypracowanej strategii, taktyka gry opiera się głównie  

na poziomie zastosowanego ataku lub obrony podczas rywalizacji.  

Dlatego ważne jest, aby odpowiednio dobrać taktykę pamiętając o cechach indywidualnych 

zawodników, którzy mają sprecyzowane i umiejętnie dobrane zadania. Efekt gry będzie 

bardziej skuteczniejszy im odpowiedniejsza zostanie dobrana strategia i taktyka,  

przy zachowaniu wysokich morali oraz skutecznej komunikacji w zespole. 
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4. Historia gry Lacrosse oraz jej zasady 

Gra Lacrosse wywodzi się z Ameryki Północnej, gdzie pierwotnym celem było  

jej zastosowanie aby kształcić poziom militarny wśród pokolenia indiańskiego.  

Udział w dość brutalnej grze miał kształcić przede wszystkim mocne charaktery rdzennych 

mieszkańców. Podczas meczu na boisku o wielu hektarach udział brało od 100 do 1000 

zawodników, którzy rywalizując ze sobą od wschodu do zachodu słońca, przy pomocy 

charakterystycznie zakrzywionego kija9 zdobywali bramkę ograniczoną drzewami podając 

pomiędzy sobą piłkę wykonaną ze skóry jelenia(rysunek 3.4.). Z początkiem powstania  

gry jej techniki nie były do końca opracowane w związku z czym dochodziło do brutalnych 

sposobów zagrania. 

 

Rysunek 3.4. Początki gry lacrosse’a 

Źródło: https://artsandculture.google.com/asset/1AHAtjY_wbBZUg [dostęp na dzień: 

23.10.2022 r.]. 

 Z biegiem lat, kiedy rozpowszechniała się gra lacrosse na terenie Europy jej zasady 

zmieniły się na tyle, że sprecyzowano regulamin minimalizując elementy brutalności.  

Od 2007 roku gra lacrosse zaczęła się rozwijać również w Polsce, dzięki czemu powstały 

najpierw drużyny męskie, później również żeńskie. 

 
 

https://artsandculture.google.com/asset/1AHAtjY_wbBZUg
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Przełom zasad gry przyczynił się do tego, iż zmieniła się nie tylko liczba zawodników, 

ale również czas trwania rywalizacji oraz wymiary boiska, co zależne było od tego  

czy to rozgrywki żeńskie lub męskie. Boisko w obu przypadkach przypomina wymiarami 

boisko piłkarskie ok. 100 x 50 m. Bramka, zaopatrzona w siatkę, ma wymiary 1,8m x 1,8m,  

a jej obszar (crease) jest okręgiem o średnicy 5,4m, w którym przebywać może wyłącznie 

bramkarz. 

Liczba zawodników to już nie 100- 1000 , a odpowiednio w żeńskiej drużynie na boisku 

gra 12 zawodniczek, w tym jedna to bramkarz, zaś w męskiej 11, w tym bramkarz.  

Zawodnicy w drużynie zmieniają się bez konieczności przerwy w rozrywającym się meczu,  

a ich zmian pilnuje przeszkolony sędzia. 

Czas trwania meczu uległ na tyle zmianie, że czas jego trwania to już nie od świtu  

do świtu a 60 minut – męskie drużyny grają cztery kwarty po 15 minut, z kolei damskie – 60 

lub 50 minut, dwie połowy po 30 i 25 minut. Dodatkowo, między trwającymi rozgrywkami  

trwają przerwy, które uregulowane zapisami w regulaminie – nie więcej jak 10 minut10. 

Wyposażenie graczy to już nie tylko odpowiedni kij przystosowany do nie tylko pozycji 

gracza (atakujący, obrońca, bramkarz). Z racji tego, iż gra w pewnym stopniu dalej jest dość 

brutalna zawodnicy wyposażeniu są w kask z kratką osłaniającą twarz, odpowiednie gogle,  

również w odległości co najmniej 4,5 m od niej.  

Nad przestrzeganiem ochraniacz na zęby, oraz rękawice. Dodatkowo bramkarze obowiązkowo 

posiadać muszę specjalne ochraniacze na klatkę piersiową jak również opcjonalnie na inne 

części ciała, które narażone są na kontuzje. 

Gra Lacrosse jest grą, gdzie za liczbę umieszczonych piłek w bramce, na podstawie 

suma zliczonych punktów wyłania się zwycięzcę. Przy pomocy odpowiedniego kija  

w powietrzu zawodnicy podając między sobą piłeczkę, którą następnie starają się umieścić  

w bramce przeciwnika. Zasady nie pozwalają na kontakt piłki z ciałem, jej podawanie odbywa 

się wyłącznie przy użyciu kija tj. zbieranie jej z ziemi czy podawanie w powietrzu. 

Przy zastosowaniu odpowiedniej strategii ataku piłkę przeciwnej drużynie odbiera się 

za pomocą odpowiedniej taktyki posługiwania się kijem, tylko i wyłącznie gdy zawodnik jest 

w jej posiadaniu jak tych i innych zasad czuwa odpowiednio przeszkolony sędzia, którego 

obowiązkiem jest reagowanie na przewinienia. Konsekwencją czego ma prawo ukarać 

zawodnika kolorem kartki adekwatnym do przewinienia, podobnie jak w piłce nożnej lub np. 

nałożyć karę usunięcia z meczu na czas 30 sekund. W zależności od rodzaju przewinień 

 
 



Teoria gier… 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 297 

dokonanych przez zawodników w grze lacrosse wyodrębniono faule główne, z karą bardziej 

restrykcyjną oraz drobne, za małe przewinienia, gdzie wykorzystywany jest przywilej korzyści 

dla pokrzywdzonej drużyny. Zawodnicy, którzy dopuścili się zagrania niezgodnych  

z regulaminem tzw. nie fair play, w konsekwencji swojego działania może opuścić boisko. 

Skutkiem czego osłabi swoją drużynę a rozgrywka będzie kontynuowana z przewagą szansy  

na zwycięstwo drużyny przeciwnej.  

W związku z tym, iż przez nieregulaminowe zachowania zawodników nałożone są kary, 

skutkować to będzie zmiany strategii gry na wypracowaną do tej sytuacji koncepcję osiągnięcia 

wymarzonego sukcesu. Dlatego też, ważna jest dobrze dobrana forma ataku i obrony, której 

zastosowanie ma stworzyć dezorganizację w drużynie przeciwnej pomimo osłabienia zespołu. 

Niewątpliwie największy wpływ na przejęcie kontroli nad grą i osiągnięciu sukcesu danej 

drużyny będzie miała odpowiednia komunikacja wśród zawodników, co wiąże się  

z odpowiednim zarządzaniem zespołem i nie tylko. 

Lacrosse jest kontaktową grą, która uczy współpracy pomiędzy zawodnikami  

z jednego zespołu oraz koleżeńskiego zachowania wobec przeciwnika. Dzięki temu kształtują 

się relacje interpersonalne każdego gracza, pozwalające na skuteczne działanie w osiągnięciu 

zamierzonego celu. Ponadto, zwiększa się poziom integracji w zespole  

a co za tym idzie komunikacja między zawodnikami staje się efektywniejsza.  

 

5. Wpływ gier zespołowych na zarządzanie 

 

Podczas gier zespołowych uwidacznia się specyficzny rodzaj grupy społecznej o ustalonej 

koncepcji rozgrywki, która bazuje głównie na współpracy każdego z zawodników.  

Relacje interpersonalne pozwalają na zbudowanie w zespole motywacji, która opierać się 

będzie nie tylko na osiągnięciu celu ale również na dobrej zabawie. Nie uniknione są jednak 

sytuacje, w których może dojść do powstanie konfliktu pomiędzy zawodnikami nie tylko  

z przeciwnej drużyny. Konsekwencją powyższego może być zastosowanie takich zagrywek, 

które nie pozwolą na swobodne działania przeciwnika. 

Cechą charakterystyczną gier zespołowych w odniesieniu za zarządzania jest uwidoczniony 

aspekt celowościowy, który opiera się na współpracy zespołu zgodnie z przyjętą wizją i misją. 

Dzięki temu zespół staje się zgranym zespołem i pomimo powstałego konfliktu zawodnicy  

są w stanie przy współdziałaniu osiągnąć sukces. 
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Proces stworzenia zgranego zespołu pomimo powstałych przeszkód zależy głównie  

od poziomu radzenia sobie z barierami, które uniemożliwiają komunikację pomiędzy 

zawodnikami. Dlatego też ważna jest świadomość każdego z członków jego roli w zespole oraz 

przydzielonych zadań. Stosunki interpersonalne powstające podczas rywalizacji stanowią 

ogniwo najskuteczniejszego osiągnięcia celu. Poziom zintegrowania zespołu będzie wyższy 

jeśli na wszystkich strukturach zespołu zadania zostaną przydzielone odpowiednim członkom. 

To nic innego jak zarządzanie strategiczne zespołem w taki sposób, aby zmaksymalizować 

efekty pracy zyskując sukces. Dzięki integracji zespołu tworzy się proces zanikania wszelakich 

barier w komunikacji i działaniu poprzez przystosowanie danej grupy do poszczególnych 

elementów tj. sprecyzowane zadania i regulamin. 

Proces integracji w zespole pozwala na stworzenie odpowiedniej atmosfery wspomagającej 

współdziałanie wszystkich członków. Wypracowany system zarządzania strategicznego przy 

dobraniu kompetencji zawodników ułatwia w jak najwyższym stopniu dążyć do wyznaczonego 

celu, jakim jest wygranie z przeciwnikiem. Rezultat wymarzonego wyniku rozgrywki zależy 

więc od efektywnego sposobu działania i poziomu integracji, dobrany styl kierowania oraz 

świadomość członków zespołu za odpowiednie przywództwo na danych poziomach  

w strukturze.  

Konflikt pomiędzy zawodnikami jest sytuacją, w której należy uświadomić zespół,  

że nie spełnia to żadnej funkcji do skutecznego wyniku. Pojawia się wtedy kryzys, który może 

zostać wykorzystany przez przeciwnika do pewnej przewagi. Aby uniknąć takich sytuacji, 

należy pamiętać przede wszystkim o: 

• zmianę składu grającej dłuższy czas, przez co zmęczenie może doprowadzić do irytacji i 

mniejszej efektywności działania; 

• wybór zawodników, którym zależy na sukcesie jako zespół a nie indywidualność; 

• umiejętność doboru składu do sytuacji przez kierownictwo; 

• posiadanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój zespołu;  

• odpowiednim systemie motywowania do działania; 

• odpowiednim poziomie rozwoju zespołu;  

• dobrej komunikacji i integracji. 

Aspekt psychologiczny przejawiający się podczas gier zespołowych to doświadczenie 

takiej współpracy zawodników i komunikacji międzyludzkiej, gdzie definitywnie wyzbywają 

się oni egoizmu. W trakcie rozgrywek uwidacznia się proces zarządzania zespołem przy 

zachowaniu obowiązującej zasada fair play, w stosunku do własnego zespołu oraz przeciwnika. 
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Przedmiotowy proces zarządzania, który jest właściwie zastosowany znajduje odzwierciedlenie 

również w relacjach międzyludzkich. Ściśle określone zasady kreują wspomagają komunikację 

pomiędzy zawodnikami, co niewątpliwie wpływa na skuteczność i efektywność założonego 

celu11. Dlatego też gry zespołowe poprzez zastosowanie aspektów z zarządzania  

tj. wywieranie presji z możliwością użycia siły zgodnie z przyjętymi regułami dają możliwość 

uzyskanie sukcesu. 

 

6.  Podsumowanie 

Przedstawione zasady gier zespołowych, ich odpowiednio dobrana strategia i taktyka 

znajduje odzwierciedlenie w procesie zarządzania. Wynika to nie tylko ze strategicznym 

sposobem dążenia do sukcesu przez zespół ale również panującymi ściśle określonymi 

zasadami. Z tego względu w powyższym artykule poddano analizie teorię gier zespołowych  

i wybrane aspekty zarządzania. 

Analizując wybrany rodzaj gry zespołowej pod kątem aspektów zarządzania, pozwala 

na wyciągnięcie następujących wniosków; 

1) każdy zawodnik zna swoją pozycję i rolę w zespole i ma określone zadania; 

2) podczas trwania rozgrywek obowiązują ściśle określone zasady, regulamin, którego należy 

przestrzegać aby osiągnąć założony cel; 

3) podstawą do efektywności dążenia do sukcesu jest wypracowany sposób współpracy i 

komunikacji, co znajduje odzwierciedlenie w relacjach interpersonalnych; 

4) najczęstszą występującą wadą jest pojawienie się konfliktu w zespole, co zmniejsza drogę 

do sukcesu poprzez pewien paraliż zespołu. 

Biorąc pod uwagę powyższe w każdym momencie, gdy mówimy o grupie, zespole 

należy wiązać to z procesem zarządzania uwzględniając zależności między panującymi  

tam zasadami a aspektami zarządzania. Dodatkowo, zasadnym jest wysnuć wniosek, iż wraz  

z poziomem komunikacji i relacji międzyludzkiej wzrasta szansa na efektywność założonej 

misji. Konkludując, powyższy artykuł wykazał, iż podstawą do osiągnięcia przez zespół 

sukcesu jest adekwatnie dobrana strategia i taktyka gry przy odpowiednim zastosowaniu 

procesu zarządzania. 
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Abstract: The hospitality industry has been hit particularly hard by the global COVID 

pandemic. The introduced restrictions and limitations, combined with the general drop in 

demand, changed the operating conditions of many enterprises. At the same time, hotels with 

the highest categorisation are expected to meet high quality requirements. This means the 

necessity to incur considerable costs of quality assurance. Taking into account the conditions 

resulting from the pandemic, it seems reasonable to analyse the current costs of quality 

assurance and the methods of accounting for them in hotel establishments as part of the 

management strategy. The purpose of this paper is to identify the application of quality cost 

accounting systems by hotels. The authors aim to verify the popularity and importance of this 

tool among hotel service providers. A critical analysis of the available scientific literature in the 

area of accounting and quality management was used to prepare the theoretical part of the 

publication. In the conducted research, the authors used the direct interview method as the main 

research tool. The research covered  deliberately selected 128 hotel establishments from all over 

Poland. The added value of the work consists in filling the gap in the research on the application 

of quality cost accounting in Polish hotel establishments. The research was conducted at the 

end of 2021, so it concerns the current situation on the tourism market. It included a deliberately 

selected group of hotels from across the country. The results of the research leave no doubt as 

to the significant impact of the pandemic on the costs of ensuring adequate quality in the 

domestic hotel industry. 
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1. Introduction 

Enterprises operating in the modern market economy pursue the maximisation of profits 

and minimisation of costs. An appropriate level of profitability in a business organisation is 

ensured by competent day-to-day management. And one of the most important areas of 

contemporary management is taking care of an appropriate level of quality. The hospitality 

industry is one of those sectors of the economy where the quality of provided services is of vital 

importance. In the case of establishments with the highest categorisation, quality plays an even 

more prominent role.  

During the global COVID-19 pandemic, ensuring a required level of quality constitutes a 

considerable challenge for people managing hotel facilities. 

The objective of this paper is to present the issue of quality cost accounting as a tool for 

efficient management in the hotel industry. In order to achieve this objective, a deliberately 

selected group of 128 hotels from all over Poland was analysed. For the purpose of their 

research, the authors have formulated three hypotheses. 

The motivation to undertake the aforementioned analysis has resulted from their personal 

academic interests and the intention to bridge the research gap regarding the use of quality 

costing in hotel management across the whole country. Both Polish and foreign scientific 

publications explore the issue of quality costing rather selectively (Kuzucu et al., 2017; Mireva 

et al., 2019; Biadacz, 2020; Rogošić, 2021; Tomov, Velkoska 2022). There is also a lack of 

recent research on this type of accounting maintained by hotels during the global pandemic. 

The related situation has significantly affected the calculation of quality costs.  

 

2. Problem Statement 

2.1 Quality costs and their calculation 

 

Every type of economic activity, including the provision of services, involves the incurrence 

of costs.   A significant part of the costs related to the provision of services concerns quality, 

and quality to a considerable degree determines how customers perceive bought and received 

services.   

The issue of quality costs and their calculation has been addressed in the works of many 

authors, in both Poland and abroad.  One of the pioneers of research on quality costing was the 

American scientist J.M. Juran (1962). He approached this issue as a tool for measuring quality.  
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Quality costing was treated similarly by A.V. Feigenbaum (1961), Y.S. Chen and K. Tang 

(1992), N. Chiadamrong (2003), A.R. Mukhopadhyaya (2004) and R. Biadacz (2020). A. V. 

Feigenbaum (1961) linked the costs of quality to a sequence of quality-oriented activities such 

as prevention, assessment, testing, control and reduction of errors associated with product life 

cycles.  

Y.S. Chen and K. Tang (1992) were of the opinion that quality costs include the costs of 

control and prevention, as well as the costs generated by corrective measures and imperfect 

quality. N. Chiadamrong (2003) defined quality costs as the difference between the actual cost 

of a product/service and the hypothetical cost of its perfect quality. A.R Mukhopadhyaya (2004) 

regarded quality costs as an element used in preventing, identifying and correcting defective 

work.  

R. Biadacz (2020) emphasised the importance of quality costing as a way of ensuring an 

organisation’s reasonable influence on the process of shaping and managing quality. A. 

Walaszczyk and M. Jędrzejczyk  (2016)  examined the problems with identifying quality costs 

in business enterprises. A. Kwintowski (2013) focused on the practical benefits of popularising 

the knowledge of quality costs. A. Hamrol (2017) combined management issues with the 

knowledge of quality engineering.  

M. Tomov and C. Velkoska (2022) proposed a new concept of quality costs connected with 

responsible decisions for sustainable, smart, and inclusive development of the social and 

economic community, then the challenge related to the need for sustainability through 

promoting products, people, and the planet will be successfully overcome. 

Quality costs play a key role in quality cost accounting, which is a system for their 

recording, analysis and assessment. For quality-oriented entities, this type of accounting is one 

of the most important decision-making tools (Balon 2012, p. 447). Quality cost accounting has 

a fundamental applicatory function for managers in taking measures to improve quality.  

In her research on quality costing, M. Ciechan-Kujawa (2005) adopted a broader approach.  

She identified the position of quality costs in business management and the elements of quality 

cost accounting. The author attached considerable importance to the sources of information on 

costs and the analysis of quality costs. She also explained the role of cost accounting in business 

management.   The issues of quality cost accounting in manufacturing enterprises were dealt 

with by K. Michałowska (2016).  In particular, she drew attention to the differences in the 

treatment of quality costs in traditional cost accounting and management accounting systems. 

A. Astapczyk (2011) wrote about quality costing as a determinant of an enterprise’s 

development.  According to the author, maintaining a quality costing system increases the 
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effectiveness of the functioning of an enterprise by supporting managers in decision-making 

processes.  

Quality costing is an important element of economic analysis which improves the 

management of an organisation, provides an opportunity to assess the necessity of incurring a 

given cost and its impact on improving the efficiency of processes (Rehacek 2018). As for 

foreign authors, the issues related to the calculation, application and usage of quality costs were 

addressed by Wood (2012).  The author described the basic rules conducive to the effective 

implementation of quality management. He also focused on the practical application of correct 

cost calculation procedures. A. Rogošić (2021) emphasised that quality costing is also one of 

contemporary accounting methods. The issues related to the benefits of implementing a quality 

cost accounting system were examined by  Murumkar, Teli and Loni (2018). Doing so, the 

authors demonstrated the obvious benefits achievable by enterprises through cost reduction.   

 

2.2 COVID-19 

The global Covid-19 pandemic and the restrictions associated with it have had a dramatic 

impact on the global economy. According to Spalding et al. (2021), the hospitality sector was 

one of those that were particularly strongly hit by the pandemic.   According to the data provided 

by the UNWTO, global tourism in 2021 grew by 4% compared to 2020, but this was enough to 

reach only 72% of the pre-pandemic level (UNWTO, 2022). The decline concerned the number 

of tourist trips taken and revenues from the tourism business.   

Difficulties in travelling and new legal regulations triggered by the pandemic put 

accommodation facilities in a difficult position (Savan et al., 2020), (Kakkar, 2021). They also 

exerted a strong influence on quality costs. In 2020, Poland recorded a 5.2% decrease in the 

number of hotels and bed places compared to 2019.  In the same year, the value of investments 

in the Polish hotel sector fell by 36% in comparison to the previous year (ISSUU, 2021). 

Losses to the global economy due to the collapse of tourism as a result of the pandemic 

during 2020 and 2021 are estimated at around $5 billion. At the same time, experts do not 

foresee a rapid return to the pre-pandemic levels of business intensity before 2023 (PAP, 2021).  

The value of pandemic-related losses for the Polish tourism industry as a whole is relatively 

difficult to estimate. For example, the estimated decrease in the number of tourists using 

accommodation facilities in November and December 2020 compared to the same months of 

2019 was 77.4% and 80.4%, respectively (CSO, 2020). In Poland, the largest declines were 

suffered by hotel businesses in the Mazowieckie and Małopolskie provinces, where the 



Quality cost… 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 305 

numbers of tourists using accommodation facilities plummeted by 50% in September and as 

much as 80% in November 2020 (Stojczew, 2021). Given the fact that the pandemic has not 

reached a definite end yet, estimating its impact and consequent losses will require further 

research and analysis.  

2.3 Hotel management 

Hotel management includes the totality of activities, processes and decisions relating in 

particular to resources, people, capital and intended to provide conditions for effective operation 

leading to the achievement of established objectives. As in the case of any business entity 

functioning in the market economy, the overriding aim of hotel management is to maximise 

profits and reduce costs (Brilman, 2002). The key element of effective hotel management is 

concern for proper planning, organisation, leadership and control (Koźmiński, Jemielniak 

2011).  

According to C. Witkowski (2002), the special challenges facing hotel managers include 

ensuring safety, comfort and appropriate atmosphere for customers staying in their 

establishments. Discussing issues related to hotel management, M. Turkowski (2010) 

emphasises the key role of the customer in hotel operations. The primary task of hotel 

management is to ensure that the customer’s needs are met.  M. Stróżycki (2004) has focused 

on the aspect of business continuity and organisation.  In his analysis of the hotel industry, T. 

Knowles (2001) has paid particular attention to the strong connections between the management 

of accommodation and catering services. R. F. Sandvik (2011) has indicated managers’ 

practical skills as an important factor determining effective management in the hotel industry.  

Issues related to hotel management have been addressed in many publications. For example, 

B. De Lollis (2007) has dealt with management efficiency and the advantages of operating 

within hotel chains.   Y. Chu (2014) has drawn attention to the specifics and challenges of 

managing luxury hotels.  The unique character of managing boutique hotels has been described 

in the publications by C. Balekjian and L. Sarheim (2011) and L. Anhar (2001).   

Various issues concerning revenue management in the hospitality industry have been 

discussed by  D. K. Hayes, J. D. Hayes,  P. A. Hayes (2021). Problems related to proper service 

management and the rules prevailing in this area have been considered by J. Kandampully 

(2021). P. Dominik (2015) has concentrated on the issues of human resources management, the 

role of managerial positions, as well as franchising and outsourcing in the hotel industry. E. 

Koniuszewska and E. Mitura (2015) have discussed issues relating to work organisation in hotel 

establishments. The topic of management in connection with services has been addressed, 

https://www.amazon.pl/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=David+K.+Hayes&search-alias=books
https://www.amazon.pl/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Joshua+D.+Hayes&search-alias=books
https://www.amazon.pl/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Peggy+A.+Hayes&search-alias=books
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among others, by A. Panasiuk and D. Szostak (2009). Modern forms of hotel management based 

on corporations and cooperatives, as well as operating strategies adopted by basis hotel industry 

units have been discussed by J. Sala (2008). The issue of service quality management in the 

hotel industry, factors determining quality, as well as methods of influencing quality have been 

taken up by C. Witkowski and M. Kachniewska (2005). The issues of hotel management and 

functioning of hotels have appeared in the papers published by M. Milewska and B. Włodarczyk 

(2018).  

The added value of this paper results from the bridging of the existing research gap by way 

of examining a large representative sample of hotels all over Poland. The paper extends the 

existing knowledge by providing new information on the calculation of and accounting for 

quality costs in the new reality changed by the Covid-19 pandemic.  Due to the timing of the 

research, the obtained data should be considered as very much up-to-date and compatible with 

the current state of affairs.  

5.1.Research hypotheses  

The aim of the paper is to identify the scope in which hotels use quality cost accounting 

systems.  The authors attempt to verify the popularity and importance of this tool among hotel 

service providers. 

For the purposes of the planned research, three hypotheses have been formulated. Their 

verification will be based on the answers provided to the questions asked in direct interviews.  

H1: Hotel managers are interested in and pay attention to quality costs.  

H2: Quality cost accounting is a popular tool used in hotel management. 

H3: The COVID-19 pandemic has changed the level of quality costs in hotel establishments. 

This paper is to fill the research gap concerning the issue of quality costing in enterprises 

providing hotel services. 

5.2.Research Methods 

 

The main objective of the conducted research was to identify the application of quality 

costing in hotel services. The direct interview method was used to achieve the objective. The 

authors wanted to obtain information on the popularity and importance of this management 

tool, the awareness and knowledge of quality costing issues, as well as the impact of the 

COVID-19 pandemic on the level of quality costs. Quality costs was defined within the 

performed study as all costs of measures implemented in order to ensure an appropriate level 
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of quality of offered services as well as the costs of actions taken in the event of failure to 

achieve the desired service quality level. 

The research was conducted in 2021 on a deliberately selected group of hotels of different 

sizes and categories located in the territory of Poland. The research group consisted of 128 hotel 

establishments, such selection of entities for the study was purposeful and determined by their 

ability to access and provide information. 

It should be stressed that the hotels participating in the research constitute only a small 

section of the sector under analysis, therefore, drawing any far-reaching conclusions would be 

unjustified. Nevertheless, the results and conclusions presented below may form the basis for 

further extended research in hotel services in the near future. The authors take a very cautious 

approach to the obtained results. 

  

7. Findings 

 

The research group consisted of small (63.28%), medium (28.91%) and large (7.81%) 

enterprises. Only 19.40% of them had a quality management system confirmed ISO certificates; 

the vast majority (80.60%) did not have either.  The persons representing particular 

establishments held such positions as owner (38.28%), director (25%), manager (24.22%), 

administration employee (4.69%), management board president (3.13%), commercial proxy 

(3.13%) and attorney (1.56%). For the vast majority of the hotels participating in the research 

(almost 91%) the main long-term business objective was to provide services of the highest 

quality and ensure customer satisfaction.  

During the course of the research it was found that training in the area of quality was 

provided by the vast majority of the hotel, i.e. 79.10%, while 20.90% of them did not do it. 

Proper training is the basis for improving the skills and competencies of employees. The higher 

qualifications and awareness of the personnel should translate into a guarantee of the required 

quality of provided services. 

The problem of quality costs was identified by more than half of the surveyed hotels 

(52.34%). This issue was ignored by 14.06% of the participating enterprises, while one-third 

(33.59%) of them were unable to determine whether it was relevant to their operations. The 

distribution of the responses regarding the recording of quality costs in the accounting system 

was very similar. Less than 49% declared accounting for quality costs (identifies and registers 

these costs in accounting system), 15.63% answered that they did not use any quality costing 
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systems, and the issue remained unresolved in 35.94% of the hotels participating in the research. 

These results are quite unexpected, because this tool is not so popular in service companies 

(Sadkowski, Jedynak 2022, p. 69). The authors also attempted to find out whether the level of 

quality costs had increased as a result of the COVID-19 pandemic. Over 76% of the hotels 

confirmed this in their responses (additional costs were incurred mainly for purchasing personal 

protective equipment such as masks, gloves, disinfectant fluids, ozonators; for adapting 

workplaces to new conditions, for example by installing plexiglass partitions or enclosures; and 

for disposing of trade goods due to loss of value). 14.63% of the respondents had no opinion 

on the matter, and 8.54% of them stated that the pandemic had no significant impact on their 

quality costs. 

The issue of identification of quality costs is crucial for accurate and reliable quality cost 

accounting. According to the respondents, this task was fulfilled the best by department 

managers (62.69%), accounting departments (13.43%) and quality teams (8.96%). The 

allocation of responsibility for quality cost identification to department managers is a good 

solution, as they are very well positioned to supervise all processes or actions carried out within 

their respective departments. 

In the scope of the research, the authors also attempted to identify the most popular sources 

of information on quality costs in the hotel industry. These turned out to be mainly accounting 

documents (42%), records of complaints and claims (18.84%), as well as materials from audits 

and inspections (13.04%). The obtained responses indicated that accounting documents played 

a key role in the process of identifying quality costs. 

The knowledge of quality costs is the necessary basis for the implementation of a quality 

cost accounting system (A cost accounting system for decision-making purposes. It constitutes 

the basis for making long-term and short-term business decisions). The possession of such a 

system was declared by 19.40% of the hotels included in the research sample. 34.33% of the 

respondents indicated that they did not use any quality costing system, while 46.27% had no 

opinion on this issue. The respondents mentioned the following as the most important objectives 

of using a quality cost accounting system: improving the quality of the provided services 

(approximately 30%), improving the efficiency of the management system (approximately 

30%) and optimising overall costs (22.45%). Operating a quality cost accounting system 

involves preparing periodic reports on quality costs. According to the results of the research, 

only 17% of the respondents regularly prepare such reports. Almost 45% of them do not create 

such reports, and 38.30% do not have an opinion on this issue because of the lack of the 

necessary knowledge of the subject. 
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The pandemic situation and financial losses incurred by hotels due to the shutdown of the 

tourism industry motivated the authors to search for an answer to the question about the 

approximate period needed to make up for the resulting losses. It turns out that the hotels 

participating in the research optimistically forecast that the required time would range from 1 

to 5 years (71.25%). Every tenth enterprise declared having incurred losses that could not be 

made up for. A period of recovery longer than 5 years was indicated by only 2.5% of the 

respondents. This question was of great significance in the context of quality costs and quality 

cost accounting because additional costs caused by the pandemic exert a negative impact on 

hotels’ bottom line, which may constitute a serious challenge to overcome. 

6. Conclusions 

The presented results of the research conducted in 128 hotels allow for verifying the 

formulated hypotheses.  

The issue of quality costs is addressed by more than half of the establishments participating 

in the research, and quality costs are recorded in the accounting system by almost half of them. 

Furthermore, training on quality issues for employees is provided by almost 80% of the hotels 

in the analysed group. All these conclusions confirm the correctness of hypothesis H1. 

Fewer than 20% of the enterprises providing hotel services declare having and operating a 

quality cost accounting system, and only 17% of them draw up periodic reports on quality costs. 

Therefore, hypothesis H2 has to be regarded as incorrect.  

More than 3/4 of the surveyed businesses confirmed the negative impact of the COVID-19 

pandemic on their quality costs. Almost all of them (with one exception) suffered financial 

losses. They estimate that they will need from 1 year to 5 years to recover them. Based on these 

findings, hypothesis H3 is positively verified. 

A serious limitation for the research was a very large number of hotels that have the limited 

knowledge and awareness of quality costs and quality cost accounting or general unwillingness 

to cooperate with academic institutions.  

The hotels that participated in the research represent a small fraction of the total industry, 

therefore, drawing any far-reaching or generalising conclusions would be unjustified. The 

obtained results and formulated conclusions may constitute the basis for further research on 

hotel services in the near future. The authors take a very cautious approach to the obtained 

results. 
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In conclusion, quality costing is an excellent complement to cost accounting models, and 

because of its usefulness as a tool supporting the improvement of service quality, it should be 

given special attention in hotel management. 
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1.Wstęp 

 

 W ostatnich latach bardzo popularne stało się słowo interdyscyplinarność. Wynika to w 

dużej mierze z tego powodu, jak sądzę, że współcześnie mamy mnóstwo naukowców 

reprezentujących liczne dyscypliny, zajmujących się różnymi fenomenami przeżyć ludzkich.  

Jest to wyrazem poszukiwania nowych, oryginalnych tematów wkraczających w obszary wielu 

dyscyplin. Stąd właśnie się biorą ujęcia interdyscyplinarne, które nierzadko wnoszą nowe 

ujęcia w zakresie tradycyjnych, czy klasycznych stanowisk na określone zagadnienia i 

problemy. 

 Filozofia z psychologią pozostaje w relacji zdecydowanej autonomii. Każda jako 

ontologia dualizmu psycho-fizycznego człowieka, co trwała przez wieki. Jednak w 1879 r. 

Wilhelm Wundt założył w Lipsku pierwsze laboratorium badań psychologicznych i datę tę 

uznaje się za początek istnienia nowej dyscypliny oraz za początek rozbratu między filozofią a 

psychologią. Początkowo, psycholodzy z niechęcią odnosili się do filozofii, twierdząc, że ich 

dyscyplina opiera się na badaniach empirycznych, podczas gdy rozważania filozoficzne o 

człowieku są „wydumane z głowy”, często sprzeczne ze sobą – i jako takie nie mogą spełniać 

kryterium naukowości. Z czasem jednak psycholodzy zauważyli, że sama ich dyscyplina nie 

zawsze jest poważnie traktowana przez przedstawicieli innych nauk przyrodniczych. A to 

dlatego, że w psychologii nie można robić badań według typowej metodologii badań 

przyrodniczych; psychologia bada bowiem zachowanie człowieka, lecz człowieka nie można 

badać jak zwierzęcia czy obiekt fizyczny; istnieją bowiem liczne ograniczenia prawne 

dopuszczalnych badań nad człowiekiem ustanowione w tym celu, aby ludzie nie byli 

krzywdzeni podczas takich badań czy eksperymentów. Te powody zadecydowały o tym, że 

psycholodzy znów z tych konieczności zaczęli odwoływać się do dzieł filozofów, tych 

dawniejszych i tych współczesnych, aby tam poszukiwać inspiracji w swej pracy poznawczej. 

 W leksykonie pojęć w filozofii jest szczególnie intrygujące słowo szczęście, nad którym 

zastanawiali się już myśliciele w starożytności. Współczesna psychologia także zainteresowała 

się tym pojęciem, więc warto zobaczyć, czy są podobieństwa czy różnice między 

psychologicznym a filozoficznym pojęciem szczęścia i jego rozumieniem. Z tego jednak 

powodu, że literatura na temat zagadnienia jest ogromna (wystarczy wspomnieć, że szczęście 

rozważał Platon, Arystoteles, św. Augustyn czy św. Tomasz z Akwinu) – dokonano poważnej 

selekcji materiału; tak więc, na potrzeby tego artykułu najpierw przedstawiono pokrótce teorię 

szczęścia polskiego psychologa - Janusza Czapińskiego, dalej rozważania filozofa – 



Co psychologia… 
 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 315 

Władysława Tatarkiewicza, aż wreszcie, na koniec, wnioski z tych wywodów. Praca ma więc 

na celu zestawienie psychologicznego rozumienia szczęścia z rozumieniem filozoficznym. A 

czyni to w tym celu aby przez ukazanie wzajemnych podobieństw, które istnieją, stanowić 

przesłankę dla ekonomistów i praktyków zarządzania dla budowy „zdrowej gospodarki”, która 

odpowiada rzeczywistym aspiracjom człowieka. 

 

2. Szczęście według Janusza Czapińskiego 

 

 Od czterdziestu lat jesteśmy świadkami powrotu psychologii do „wyklętych” kategorii 

(czyli takich, którymi z różnych powodów psycholodzy przez lata się nie zajmowali). Wszystko 

zaczęło się od nurtu psychologii humanistycznej, jednak sam termin szczęście wszedł do 

indeksu rzeczowego Psychological Abstracts – czasopisma prezentującego wszystkie światowe 

prace z psychologii – po raz pierwszy dopiero w 1973 r. Przyspieszenie badań nad szczęściem 

nastąpiło wraz z pojawieniem się tzw. psychologii pozytywnej, której inicjatorem jest Martin 

Seligman. Psychologia ta zrodziła się pod koniec XX wieku w USA jako protest wobec 

psychologii negatywnej, która dominowała cały XX wiek a która koncentrowała się na 

chorobach psychicznych, agresji, uprzedzeniach, negatywnych emocjach, itp. (Czapiński 2017; 

Zob. też: Seligman 2005; Carr 2011). 

 Szczęście w terminologii psychologicznej to dobrostan psychiczny (ang. psychological 

well-being) lub dobrostan subiektywny (ang. subjective well- being). Można o nim powiedzieć 

to, co św. Augustyn napisał o czasie; że gdy go nie pytają o to, czym on jest – to wie a gdy jest 

o to pytany – nie potrafi udzielić odpowiedzi (Czapiński 2017, s. 18). Warto tutaj wspomnieć 

Arystotelesa, który dużo pisał o szczęściu i pojmował je jako „złoty środek” uzyskiwany przez 

człowieka, gdy unika on skrajności w swoim życiu, a także jako czynność rozumu. 

 Jest wiele psychologicznych teorii szczęścia, natomiast sam J. Czapiński jest autorem 

własnej koncepcji, którą nazwał  cebulową teorią szczęścia. Wyróżnia ona na wzór cebuli trzy 

warstwy czy też poziomy dobrostanu psychicznego. Poziom najgłębszy, zdeterminowany 

genetycznie to wola życia; można ją rozumieć jako obiektywny (niezależny od świadomości) 

standard dobrostanu psychicznego jednostki. Poziom pośredni odpowiada z kolei głównie 

hedonistycznym miarom dobrostanu, tzn. subiektywnie doświadczanej wartości swojego życia 

(jako ogólny dobrostan subiektywny). Wreszcie, trzecią warstwę stanowią bieżące 

doświadczenia afektywne oraz zależne od nich satysfakcje cząstkowe odnoszące się do 
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konkretnych aspektów życia (pracy, rodziny, finansów, warunków mieszkaniowych, 

wypoczynku, itp.) (Czapiński 2017, s. 69-70). 

 Powyższe ujęcie tłumaczy wiele prawidłowości dotyczących dobrostanu, np. dużą 

stałość i powszechność poczucia szczęścia mimo zróżnicowanej i zmiennej sytuacji; słabsze 

efekty psychologiczne poprawy warunków życia (np. wzrostu dochodów) niż ich pogorszenia. 

Model ten pozwala także uporządkować wyniki wielu badań pokazujących, że 1) ludzie nie 

muszą mieć jakiegoś szczególnego powodu, aby czuć się szczęśliwymi, muszą mieć natomiast 

istotny powód, aby czuć się nieszczęśliwymi; 2)poczucie nieszczęścia jest zwykle przejściowe 

i większość ludzi po różnych ciężkich przeżyciach szybko odzyskuje pozytywną postawę; 3) 

czynniki, które w powszechnym mniemaniu są bardzo istotne dla szczęścia lub nieszczęścia 

mają jednak znaczenie bardzo ograniczone dla trwałego poczucia zadowolenia z życia, co 

wynika z badań poniżej przytaczanych (Czapiński 2017). 

 Jeśli chodzi o wiek (seniorów 60+), to badania pokazują, że Polacy są fenomenem na 

skalę światową, gdyż u nas wyraźnie z wiekiem zwiększa się poziom depresji wśród ludzi; im 

jesteśmy starsi, tym bardziej niezadowoleni z życia. Może to wynikać z gorszego stanu zdrowia 

osób starszych niż młodszych, ograniczeń w uczestnictwie społecznym, czy zawężenia relacji 

społecznych (Czapiński 2017). 

 Badania genetyczne natomiast dowodzą, że pewne uszkodzenia mózgu mogą być 

przyczyną zaburzeń nastroju, jego ciągle obniżonego nastroju lub słabego doświadczania 

przyjemności (Czapiński 2017). 

 Związek między zdrowiem fizycznym i psychicznym a poczuciem szczęścia jest bardzo 

wyraźny; okazuje się też, że subiektywna ocena własnego stanu zdrowia jest lepszym 

predykatorem postawy wobec życia niż ocena dokonana przez innych ludzi lub nawet diagnoza 

medyczna (Czapiński 2017, s. 115). 

 Wykształcenie uznaje się za dobre zasoby osobowe, ale wyniki badań nie są tak tutaj 

jednoznaczne. Zwykle wykształcenie pozytywnie koreluje ze wskaźnikami dobrostanu, ale są 

różne konkretne uwarunkowania zewnętrzne. Korelacje te nie są zbyt wysokie; ponadto, dobre 

wykształcenie może też powodować aspiracje niemożliwe do spełnienia i przez to potęgować 

frustrację (Czapiński 2017). 

 Jako że jesteśmy istotami społecznymi więc inni ludzie są dla nas ważnym źródłem 

szczęścia. Ale wielu wybiera samotność i też czują się w niej dobrze, często czując silną więź 

z osobami historycznymi, tradycją czy kulturą i nauką narodu (Czapiński 2017). 
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 Kontakt społeczny jest podstawową potrzebą człowieka, aby jednostka odczuwała 

radość i dostrzegała sens życia. Ponadto, inni ludzie pomagają nam walczyć ze wszechobecnym 

w życiu stresem (Czapiński 2017). 

 Chociaż instytucja małżeństwa przeżywa kryzys w krajach zachodnich, to jednak 

małżeństwo i rodzina dostarczają swoim członkom ważnego wsparcia psychologicznego (o ile 

oczywiście nie są to rodziny patologiczne, których też nie brakuje w społeczeństwie). 

Natomiast rola dzieci jest niejednoznaczna; badania dowodzą, że opieka nad nimi nierzadko 

jest przyczyną frustracji a nie szczęścia. Generalnie, ludzie żyjący w stanie wolnym, 

rozwiedzieni, pozostający w separacji lub owdowiali mają zwykle mniejsze poczucie szczęścia 

niż osoby będące w tradycyjnych rodzinach, czego główną przyczyną jest, że ludzie w 

związkach mają większe wsparcie społeczne od najbliższych niż ludzie samotni (Czapiński 

2017). 

 Praca jest również ważnym elementem dobrostanu psychicznego a jej utrata – prowadzi 

zwykle do bardzo negatywnych skutków psychologicznych. Bezrobotni to ludzie bardzo 

nieszczęśliwi (Czapiński 2017). 

 Gdy chodzi o pieniądze, to sprawa wydawała się prosta – im ich więcej, tym człowiek 

bardziej szczęśliwy. Okazało się jednak, że nie jest to sprawa taka jednoznaczna. W 1974 r. 

Richard Easterlin opublikował wpływowy artykuł pt. „Czy wzrost ekonomiczny zwiększa 

pomyślność ludzi?”. Od tego czasu zależność miedzy dobrostanem i bogactwem nazwana 

została paradoksem Easterlina; głosi on, że o ile ludzie (społeczeństwa) zamożniejsi 

(zamożniejsze) są szczęśliwi (szczęśliwsze), o tyle wzrost dochodów ludzi i społeczeństw nie 

zwiększa wcale ich poczucia szczęścia (Czapiński 2017, s. 180). 

 Zdrowy tryb życia nakazuje unikać lub przynajmniej ograniczać używki, aby nie popaść 

w uzależnienie. Według niektórych badań palenie papierosów nie ma jednak wpływu na 

poczucie szczęścia, chociaż późniejsze badania temu przeczą. Okazało się, że palenie 

papierosów i przyjmowanie twardych narkotyków w wieku 18 lat prowadziło po 10 latach do 

obniżenia dobrostanu psychicznego, ale marihuana i alkohol nie miały takich efektów 

(Czapiński 2017). 

 Według Instytutu Gallupa 2/3 populacji świata określa się jako osoby religijne 

(najwięcej w Afryce, najmniej na Dalekim Wschodzie i w Europie Zachodniej). Fakt, że kraje 

bardziej religijne nie są bardziej szczęśliwe, nie oznacza wcale, że na poziomie indywidualnym 

brak jest pozytywnego związku między religijnością a dobrostanem. Liczna badania, w tym w 

naszym kraju, dowodzą, że religijność ma pozytywny wpływ na dobrostan osób wierzących 

(Czapiński 2017). 
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 Janusz Czapiński konkluduje swoją książkę słowami, że jeśli człowiek sądzi, że gdy 

kupi nowy samochód, trwale poprawi swoje samopoczucie, to się myli. Jeśli też sądzi, że po 

awansie zawodowym, jego życie będzie bardziej radosne, to też jest w błędzie; kto zakłada, że 

osoba z dużym domem jest szczęśliwsza od tego, kto ma kawalerkę – także nie ma racji. 

Szczęście hedonistyczne nie jest funkcją osiągnięć czy postępu. Większość jednak ludzi w to 

wierzy; że gdy się wzbogacą będą szczęśliwsi. To właśnie złudzenie postępu hedonistycznego, 

które jednak nie jest aspołeczne. Jego powszechność karze podejrzewać, że ma ono funkcje 

ewolucyjne: kupując różne rzeczy dajemy bowiem zarobić tym, którzy te rzeczy produkują. 

Złudzenie hedonistyczne błędnie postrzega szczęście jedynie w czynnikach zewnętrznych 

(Czapiński 2017, s. 334). Można tutaj jednak polemizować z J. Czapińskim, ponieważ istnieje 

niezbywalne zadowolenie z posiadania, awansów, sukcesów, uznania czy prestiżu, które nie 

jest jedynie hedonistyczne, lecz wynika z pozytywnych przeżyć, zwykle długo- trwających. 

 

3. Szczęście według Władysława Tatarkiewicza 

 

 Władysław Tatarkiewicz sądzi, że w różnych pojęciach szczęścia wspólne jest to, że 

oznaczają coś dodatniego i cennego, lecz też różnią się między sobą. Można wyróżnić 

przynajmniej cztery różne pojęcia szczęścia. Pierwsze z nich ujmuje szczęście jako powodzenie 

lub pomyślność, np. ktoś wygrał na loterii. W drugim znaczeniu rozumie się je subiektywnie 

jako rodzaj przeżycia radosnego i głębokiego. W trzecim znaczeniu szczęście ma znaczenie 

obiektywne jako „dobrze żyć i dobrze się mieć” (Arystoteles), czyli pewien stan doskonały, 

który łączy różne dobra. Wreszcie, w ostatnim znaczeniu – chodzi o zadowolenie z życia, nie 

zaś posiadanie dóbr; ważne są tutaj nasze uczucia (Tatarkiewicz 2010, s. 19-25). 

 Możemy wyszczególnić następujące cechy szczęścia (Tatarkiewicz 2010): 

1.  Chociaż szczęście można osiągnąć bez pomyślnego losu, to jednak przy pomyślnym losie 

jest łatwiejsze do zdobycia i łączy się wtedy ze szczęściem życiowym; 

2.  Szczęście niekoniecznie jest pasmem radości i rozkoszy, ale im ma ich więcej tym jest 

pełniejsze; 

3.  Można je osiągnąć bez wielu dóbr materialnych, ale gdy one są – wzmaga się wartość 

szczęścia. 

 Szczęście należy definiować jako pełne i trwałe zadowolenie z całości życia 

(Tatarkiewicz 2010, s. 31). W ten sposób tradycja filozofii antycznej i mitologii greckiej 

pojmowały pozytywny stosunek do życia i ocenę własnego życia. 
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 Nieszczęście nie trwa zwykle dłużej niż szczęście. Jednak łatwiej doznać nieszczęścia 

niż posiąść/utrzymać szczęście. Jedna chwila – klęska, zawód czy śmierć bliskiego człowieka 

– może zepsuć całą harmonię życia, czego kolejna chwila tak szybko nie naprawi. W naturze 

człowieka leży jednak, że zbyt długo nie pozostajemy w stanie nieszczęścia (Tatarkiewicz 

2010). 

 Na szczęście człowieka wpływ mają zwykle nie tylko wielkie przyjemności w jego 

życiu, lecz także te mniejsze; także małe przykrości mogą jego poczucie satysfakcji z życia 

skutecznie zakłócić. Tak już bowiem jest, że drobne wydarzenia są nieraz powodem większej 

przyjemności niż wielkie; z kolei te wielkie czasem nas w ogóle nie cieszą (chociaż wielkie się 

zwykle długo lub trwale pamięta) (Tatarkiewicz 2010, s. 138). 

 Jest pewien paradoks: z jednej strony ludzie uważają zabawy i życie w komforcie za 

przyjemności życia, w przeciwieństwie do pracy, lecz z drugiej natomiast – praca, jeśli komuś 

sprawia w ogóle przyjemność – może być wielką przyjemnością, w porównaniu z którą 

rozrywki, wczasy czy komfort są już tylko drobnymi przyjemnostkami (Tatarkiewicz 2010). 

Chodzi tutaj oczywiście o pracę rzeczywiście twórczą, ambitną i dla większości ludzi zbyt 

trudną, której oddają się wybitni ludzie. 

 Warto w tym miejscu wspomnieć, co o szczęści pisali starożytni stoicy. Mianowicie, 

przedstawiciele tej szkoły za stan szczęścia uważali stan apatii czyli obojętności na 

przyjemności i nieprzyjemności oraz na pozytywne i negatywne wydarzenia w życiu. Takie 

ujęcie pozostaje na pewno w sprzeczności z Arystotelesowskim wyobrażeniem szczęścia jako 

„złotego środka”, jednak poglądy stoików oddziałały na pierwszych chrześcijan. 

 Jeśli chodzi o związek między szczęściem a zdrowiem psychicznym  to nie są one tym 

samym, chociaż są bardzo do siebie podobne. Przez zdrowie rozumiemy pozytywne 

funkcjonowanie organizmu psychofizycznego, natomiast szczęście jest pojęciem szerszym – 

które bierze pod uwagę także otoczenie. Istnieje więc między nimi bardzo bliski związek, 

ponieważ poczucie szczęścia jest objawem zdrowia psychicznego a zdrowie jest warunkiem 

szczęścia – istotnym, choć nie jedynym (Tatarkiewicz 2010). 

 Na przykładzie aforyzmów o mądrości życiowej A. Schopenhauera – W. Tatarkiewicz 

pokazuje względność recept na szczęście (Por. Tatarkiewicz 2010, s. 306-309). 

1.”Pamiętaj, że tylko teraźniejszość jest realna i dzień dzisiejszy nie przyjdzie po raz drugi” – 

racja, ale nie tylko rzeczy realne dają szczęście; ponadto, ważna jest także przyszłość , która 

może być lepsza od teraźniejszości. 
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2.”Samotność jest lepsza od towarzystwa ludzkiego” – niektórym samotność wprawdzie 

odpowiada, ale współżycie z ludźmi daje nam wiele zadowolenia, nawet walka i 

współzawodnictwo; ostatecznie, towarzystwo ludzi jest lepsze od samotności. 

3.”Nie należy rozpuszczać wyobraźni” – wtedy traci się poczucie rzeczywistości, ale z drugiej 

strony – wyobraźnia pozwala snuć plany na lepszą przyszłość. 

4.”Przyzwyczajaj się do myśli, że wszystko utraciłeś, i nie myśl nigdy o cudzych rzeczach, że 

mogłyby być twoje” – taka myśl choć oszczędza nam zawodów w życiu, jednak pozbywa 

pobudki do bronienia rzeczy, które człowiek posiada. 

5.”Wyrabiaj w sobie zwrotność myśli” – łatwiej bowiem przeboleć niepowodzenie, gdy 

umiemy odwracać od niego nasze myśli, ale w ten sposób niszczymy w sobie stałość myślenia, 

która daje dużo zadowolenia i którą należy w sobie wyrabiać. 

6.”Panuj nad pożądaniami” – to stary przepis, ale też wiele osób jest zadowolonych gdy idzie 

w pewnym stopniu za swoimi pożądaniami i osiągają w życiu również powodzenie. 

7.”Należy być nieustannie czynnym, jest to potrzebne do szczęścia, bo siły są na to, by były 

używane” – tak jest tylko dla ludzi czynnych a są i tacy, którym bardziej odpowiada życie 

kontemplacyjne. 

8.”Licząc się z indywidualnością innych ludzi, trzeba wyrabiać w sobie cierpliwość i 

uprzejmość, tę kardynalną cnotę Chińczyków, nie trzeba też zauważać cudzych wad i nigdy nie 

należy pouczać innych” – taki przepis zaoszczędzi konfliktów między ludźmi, ale 

niekoniecznie przyczyni się do szczęścia, bo czasem – aby je osiągnąć - nie należy liczyć się z 

indywidualnością innych. 

9.”Nie trzeba naśladować innych” – ale nie każdy jest pomysłowy i często od innych ludzi 

możemy się wiele nauczyć. 

10.”Ani kochać, ani nienawidzić, to połowa prawdy o szczęściu, druga połowa to nic nie mówić 

i w nic nie wierzyć” – lecz kochać wzajemnie i wierzyć szczerze to także ważne prawdy o 

życiu. 

11.”Aby być wesołym, a przeto i szczęśliwym, najważniejszą rzeczą jest zdrowie; nonsensem 

przeto jest poświęcać zdrowie dla czegokolwiek bądź” – zdrowie jest wprawdzie fundamentem, 

ale niewystarczającym, bo często nawet się dla zdrowia ryzykuje. 

 Władysław Tatarkiewicz stwierdza, że eudajmonizm różni się od hedonizmu. Ten 

pierwszy o szczęściu twierdzi to samo, co ten drugi o przyjemności – że jest jedyną rzeczą, 

która sama przez się posiada wartość. Eudajmonizm jest jednak bliski hedonizmowi, tak jak 

szczęście jest bliskie przyjemności. Hedonizm jest jednak jeden, natomiast mamy wiele 

eudajmonizmów, z których każdy inaczej definiuje szczęście (Tatarkiewicz 2010, s. 436-437). 
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4. Wnioski 

 

 Podsumowując powyższe rozważania, główna refleksja która mi się nasuwa jest 

następująca: psycholodzy w swych licznych badaniach udowodnili empirycznie to, co już od 

wieków głosili różni filozofowie o szczęściu. Nie znajduję bowiem w pracy J. Czapińskiego 

takich „odkrywczych rzeczy” o szczęściu, których by nie zauważyli pierwsi wnikliwi 

psycholodzy, jakimi byli bez wątpienia filozofowie już w czasach starożytnych. Świadczy to o 

tym, że interakcja między filozofią a psychologią jest niezwykle wartościowym naukowo 

przedsięwzięciem oraz poznawczo sprawnym rezultatem edukacyjnym. 

 Jeśli chodzi o definicje szczęścia, to są one bardzo różnorodne;  każdy bowiem „po 

swojemu” je definiuje. Oczywiście są też pewne prawidłowości – zwykle każdemu z nas 

szczęście daje zdrowie, rodzina, praca – ale i w tych przypadkach jest wiele wyjątków u różnych 

ludzi i w różnych okresach ich życia. Nie jest to sytuacja frustrująca. W dzisiejszych czasach 

każdy z nas ma dostęp (choćby przez Internet) do ogromnych zasobów wiedzy z różnych 

dyscyplin, ma możliwości poznawania wielu ludzi i może zwykle kształcić się na różne sposoby 

przez całe niemal życie. Wszystko to powoduje, że ludzie są bardzo różnorodni w swych 

wyborach, decyzjach, preferencjach, fascynacjach czy pasjach. Ponadto, skoro każdy z nas jest 

indywidualnością – każdy ma też oczywiste prawo, aby zdążać „własną ścieżką” do szczęścia. 

 Cenna wydaje mi się definicja W. Tatarkiewicza, która mówi, że szczęście jest to pełne 

i trwałe zadowolenie z całości życia. Istotnie bowiem, jeśli w swoim życiu widzimy więcej 

sukcesów i przyjemności – czujemy się spełnieni; jeśli zaś odbieramy swoją egzystencję jako 

pasmo porażek i niepowodzeń, to słowa „szczęście” w odniesieniu do siebie nie stosujemy. 

 Badania Czapińskiego o szczęściu dotyczą współczesnych ludzi, dlatego niewątpliwie 

wzbogacają refleksję Tatarkiewicza, który głównie koncentruje się na ukazywaniu szczęścia 

wedle różnych koncepcji filozoficznych od czasów starożytnych. Współczesny człowiek, co 

oczywiste, żyje w zupełnie innym świecie niż ludzie w starożytności czy średniowieczu, 

dlatego stykamy się z szeregiem nowych wyzwań i problemów, których ludzie dawniej nie 

mieli. Jednak, wydaje się, że z analizy teorii obu uczonych wynika niezbicie, że zarówno dziś, 

jak i dawniej – ludzie poszukując szczęścia stawali przed podobnymi dylematami na temat 

pieniędzy, rodziny, miłości czy pracy. Inna jest oczywiście skala czy punkt odniesienia 

problemów dzisiejszego Polaka czy Francuza w stosunku do człowieka antyku, ale same 
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zagadnienia powiązane ze szczęściem są zwykle podobne w obu okresach. Dlatego często 

argumentacja starożytnych myślicieli jest dla nas przekonywująca, a nawet bywa inspirująca. 

 Zarówno J. Czapiński, jak i W. Tatarkiewicz podkreślają, że nieszczęście jest 

przejściowe, ponieważ po jego doświadczeniu zwykle szybko wracamy do równowagi 

psychicznej. Jak pisał Lucjusz Anneusz Seneka: „Każdy jest nieszczęśliwy w takim stopniu, w 

jakim siebie za nieszczęśliwego uważa” (Wypisy…, 1995, s. 202). Pisał też: „Nie wierz, żeby 

ktoś mógł się uszczęśliwić poprzez cudze nieszczęście” (Wypisy…, 1995, s. 204). Z kolei nieco 

inaczej ujmował ten problem Francouis La Rochefoucauld: „Zawsze mamy dość siły, aby 

znieść cudze nieszczęście” (Wypisy…, 1995, s. 218). Ten ostatni autor mądrze zauważył także: 

„Nie ma tak nieszczęśliwych wypadków, z których zręczny człowiek nie wyciągnąłby jakiejś 

korzyści, ani też tak szczęśliwych, których nieopatrzny nie umiałby obrócić na swą szkodę” 

(Wypisy…, 1995, s. 218). 

Szczęścia i nieszczęścia człowiek zawsze doświadczał. To pierwsze było i jest jego 

przedmiotem zabiegów, a to drugie – jego przekleństwem. W swojej drodze do szczęścia każdy 

z nas nieraz się potyka, ale też wielu udaje się wiele osiągnąć. Nie ma jednego przepisu na bycie 

szczęśliwym; warto więc czytać czasem refleksje uczonych na ten temat – (takie, jak 

przytoczone w tej pracy), aby tym lepiej precyzować własne stanowisko w tej kwestii, tym 

bardziej, że uczeni, którzy rozważają ten problem są często ze sobą w wielu punktach zgodni. 

Zakończmy tą pracę słowami Alberta Schweitzera: 

„Jak fala nie może istnieć dla siebie, ale stale uczestniczy w ruchu oceanu, tak i ja nie mogę 

przeżywać swego życia dla siebie, ale zawsze we współprzeżywaniu z tym, co dokonuje się 

wokół mnie. Prawdziwa etyka podszeptuje mi niesamowicie trudną naukę. Jesteś szczęśliwy, 

powiada. Dlatego jesteś powołany, by wiele z siebie dać” (Wypisy…, 1995, s. 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co psychologia… 
 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 323 

Bibliografia: 

 

1.  Carr A. (2011). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich silach, przeł. Z. A. Królicki, Poznań: 

Zysk i S-ka. 

2. Czapiński J. (2006). Psychologia pozytywna Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: 

PWN. 

3. Czapiński J. (2017). Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa 

odsłona teorii cebulowej, Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar. 

4. Seligman M. (2005). Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości 

trwałego spełnienia, Poznań: Media Rodzina. 

5. Tatarkiewicz W. (2010). O szczęściu, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN we współpr. z Agorą SA. 

6. Wypisy z ksiąg filozoficznych. O szczęściu. O nieszczęściu, (1995) (wybrał) ks. T. Gadacz SP. Kraków: Znak. 



Znaczenie i analiza… 

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 324 

ZNACZENIE I ANALIZA LEASINGU W PROCESIE ZARZĄDZANIA 

ZAKUPEM SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

Agnieszka STRZELECKA 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa; agnieszka.strzelecka@pcz.pl; orcid id: 0000-0002-6030-0860 

Streszczenie: Za cel artykułu przyjęto przedstawienie finansowania zakupu sprzętu medycznego poprzez leasing 

w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do konieczności wdrażania nowych i specjalistycznych urządzeń. W artykule 

skoncentrowano się na analizie informacji wskazujących na zewnętrzne źródło finansowania inwestycji w 

medycynie. Przedstawiono kształtowanie się liczby i wartości netto środków trwałych oddanych w leasing oraz 

tempo ich zmian. Ponadto w pracy dokonano badania dynamiki nowych i używanych środków oddanych w leasing 

w odniesieniu do roku poprzedniego oraz średniookresowego tempa zmian umów na oba rodzaje środków. Nadto 

by zbadać kierunek zmian w liczbie środków oddanych w leasing, wartości umów leasingowych i leasingobiorców 

zastosowano analizę tendencji rozwojowej. Badanie przeprowadzono na danych rocznych za lata 2008-2020 w 

świetle dokumentów Związku Polskiego Leasingu i Głównego Urzędu Statystycznego. Niemal we wszystkich 

placówkach medycznych w związku z trudną sytuacją finansową i koniecznością implementowania 

innowacyjnych rozwiązań decydenci finansują zakup lub modernizację sprzętu medycznego coraz częściej 

stosując leasing. W Polsce na rynku medycznym ten sposób finansowania inwestycji rozwija się, choć można 

zauważyć pewne wahania poziomów. Po spadku w 2019 r. liczby leasingobiorców rok później ta liczba wzrosła. 

Przewiduje się, że nadal będzie się ona zwiększała (średnio o 2,27% z roku na rok), zwłaszcza pod wpływem 

rosnących oczekiwań konsumentów świadczeń. Prognozy wskazują, że następstwem tego będzie wzrost liczby i 

wartości nowych leasingowanych środków (odpowiednio średnio o 1,27% i 2,93% z roku na rok), przy 

jednoczesnym spadku używanych środków oddanych w leasing (odpowiednio średnio o 3,97% i 6,02% z roku na 

rok). Podsumowując, uchwycenie zmian w przebiegu leasingu odgrywa istotną rolę w zarządzaniu płynnością 

finansową placówek medycznych, dla których leasing jest pożądany z uwagi na liczne korzyści, np. nie trzeba 

jednorazowo wypłacać środków na sfinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego. 

Słowa kluczowe: leasing w ochronie zdrowia, zarządzanie zakupami sprzętu medycznego, 

model trendu 

IMPORTANCE AND ANALYSIS OF LEASING IN THE PROCESS OF 

MANAGING PURCHASES OF MEDICAL EQUIPMENT  

Abstract: The underlying objective of the article is to present the financing of the purchase of 

medical equipment through leasing in Poland, especially with regard to the need to implement 

new and specialized equipment. The article focuses on the analysis of information indicating 

an external source of financing investment in medicine. The author presents the development 
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of the number and net value of fixed assets leased and the rate of change. In addition, the paper 

examines the dynamics of new and used leased assets in relation to the previous year and the 

medium-term rate of change of contracts for both types of assets. Additionally, to study the 

direction of changes in the number of leased assets, the value of leasing contracts and lessees, 

a development trend analysis was applied. The study was conducted on annual data for 2008-

2020 in light of documents of the Polish Leasing Association and the Central Statistical Office. 

In almost all medical facilities, due to the difficult financial situation and the need to implement 

innovative solutions, decision-makers are financing the purchase or modernization of medical 

equipment by increasingly using leasing. In the Polish medical market, this method of financing 

investments is growing, although some fluctuation in levels can be observed. After a decline in 

2019, the number of lessees increased a year later. It is expected to continue to increase (by an 

average of 2.27% year-on-year), especially under the influence of rising expectations of benefit 

consumers. Projections indicate that this will be followed by an increase in the number and 

value of new leased assets (by an average of 1.27% and 2.93% year-on-year, respectively), 

while used leased assets will decline (by an average of 3.97% and 6.02% year-on-year, 

respectively). In conclusion, capturing changes in the course of leasing plays an important role 

in managing the liquidity of medical facilities, for which leasing is desirable because of its many 

benefits, such as not having to make a one-time payment to finance the purchase of modern 

medical equipment. 

Keywords: leasing in health care, management of the purchase of medical equipment, trend 

model 

 

1. Wprowadzenie 

Zapewnienie odpowiedniej pozycji przedsiębiorstwa na rynku jest uwarunkowane 

sprawnym zarządzaniem oraz podejmowaniem właściwych decyzji np. przy wprowadzaniu 

innowacji. W związku z tym niezwykle istotną kwestią jest możliwość stosowania 

nowoczesnych technologii, bowiem w podmiotach leczniczych świadczone są kompleksowe 

usługi zdrowotne, których jakość (poziom) zależy właśnie m.in. od implementacji nowych 

rozwiązań. To sprawia, że często jednostki opieki zdrowotnej są analizowane w odniesieniu do 

wprowadzania innowacyjnych systemów informatycznych. Zatem niezaprzeczalnie istotne 

miejsce należy przypisać nowym technologiom komunikacyjno-informacyjnym, które 

podnoszą wydajność i efektywność personelu medycznego (Rahimi et al., 2018), przynoszą 

korzyści zarówno pacjentom, jak i systemom opieki zdrowotnej czy całemu społeczeństwu 

(Wilson, Steele, and Adeli, 2022; Kuriakose et a1., 2020). Wynika to z faktu, że ICT oferują 

lepsze zarządzanie zasobami zdrowotnymi, mogą poprawić bezpieczeństwo pacjentów czy 

wzmocnić wzajemne relacje pomiędzy świadczeniodawcą a świadczeniobiorcą (Dymyt, and 

Dymyt, 2018; Le Gledic et al., 2011). Poza tym, niebagatelne znaczenie w monitorowaniu 

zdrowia pacjentów czy pracy jednostek ochrony zdrowia ma wdrażanie wszelkich innowacji 
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cyfrowych (Kozak, Goral, and Danioł, 2018; Furmankiewicz, Sołtysik-Piorunkiewicz, and 

Ziuziański, 2016; Botrugno, 2018), co jest związane przede wszystkim ze stosowaniem 

technologii medycznych w każdej formie opieki nad pacjentem, wskutek czego poprawia się 

dostęp do oferowanych i świadczonych usług zdrowotnych czy umożliwia się szybsze i 

wygodniejsze korzystanie z usług specjalistów (Haleem et al., 2021; Devanbu, Nirupama, and 

Taneja, 2019). Nabycie i wdrażanie tych rozwiązań wymaga właściwego zarządzania od każdej 

organizacji, w tym jednostek zdrowotnych, które są często utożsamiane z przedsiębiorstwami 

(Stańczak-Strumiłło, and Kotapski, 2021). W placówkach medycznych rozwój jest bezspornie 

związany z realizacją określonych przedsięwzięć inwestycyjnych, mogących dotyczyć np. 

zakupu sprzętu medycznego, obniżki kosztów, zmiany oprogramowania, konieczności 

wdrażania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (New Information and 

Communication Technologies).  

W celu zwiększenia majątku trwałego te „przedsiębiorstwa” ponoszą nakłady, które są 

finansowane poprzez np. pożyczkę czy kredyt bankowy. Jednakże te, z uwagi na warunki które 

muszą być spełnione, nierzadko są trudno osiągalne. Z tego też względu coraz częściej korzysta 

się z leasingu, który, z ekonomicznego punktu widzenia, jest transakcją kredytową i rodzajem 

działalności inwestycyjnej (Nechaev et al., 2022). Można więc pokusić się o stwierdzenie, że 

jest to efektywniejsza forma finansowania zamierzonych i już prowadzonych inwestycji 

(Merrill, 2020), bowiem jest jednocześnie najprostszą i najszybszą metodą opłacania 

przedsięwzięć, która nie wymaga angażowania dużych środków własnych. Korzystanie z 

leasingu jest więc niezbędne w rozwoju każdej branży, tym bardziej, że leasing obejmuje 

strategię i politykę firmy poprzez zwiększenie przychodów, ale także obniżenie kosztów w 

stosunku do poprzednich okresów (Tudor, and Țurlea, 2018). Jest to bardzo korzystne dla 

jednostek ochrony zdrowia, gdyż wykorzystują one przedmiot umowy leasingowej do swoich 

celów, ale nie są jego właścicielem, przez co nie ponoszą związanych z tym kosztów. A to 

właśnie na wysokość kosztów zwracają one dużą uwagę, zwłaszcza mając ograniczone zasoby 

finansowe. To sprawia, iż rozpatrywane placówki często wybierają leasing, mając na uwadze 

fakt, że mechanizmy leasingowe pomagają dostosować koszty do długoterminowych korzyści, 

umożliwiając finansowanie leczenia przy równoczesnym zbilansowaniu budżetów. Ponadto w 

przypadku sprzętu medycznego koszty są rozłożone w czasie, w którym sprzęt ma być 

użytkowanym. Ponadto możliwość zarówno wliczenia całości czynszu leasingowego w koszty 

uzyskiwania przychodu leasingobiorcy jak i rozszerzenia planowanych wydatków 

(niezmienność opłat leasingowych przez cały okres trwania umowy) przyczyniają się do 

pomnażania zysków korzystającego oraz utrwalania jego pozycji na rynku medycznym. Jest to 



A. Strzelecka 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 327 

tym bardziej istotne, gdyż instytucje zdrowotne są narażone na duże luki w finansowaniu 

(Wang, and Richardson, 2020). Należy wszelako wspomnieć, że wynajem przedmiotu leasingu 

wiąże się z wysokimi kosztami, a to powoduje, iż choć z leasingu można osiągnąć duże korzyści 

to nie wszystkie podmioty decydują się na taką formę. 

Uwzględniając powyższe rozważania, celem pracy była głównie analiza formy 

finansowania inwestycji jaką jest leasing, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego przebieg 

w jednostkach opieki zdrowotnej. W artykule starano się więc odpowiedzieć na pytanie jak 

zmieniało się korzystanie z leasingu w przypadku sprzętu medycznego. Autorka rozpatrując tę 

kwestię sprawdzała jak rozkładał się zakup tych urządzeń poprzez leasing i jaki był kierunek 

tych zmian w Polsce na przestrzeni 13 lat. Uczyniła tak, gdyż chciała zweryfikować hipotezę, 

że informacje płynące z obserwacji tego zagadnienia świadczą nie tylko o ilości środków 

oddanych w leasing, ale mogą wspomóc podejmowanie właściwych decyzji związanych z 

zarządzaniem zakupami sprzętu medycznego. 

 

2. Metodyka badań 

Korzystanie z leasingu (finansowego czy operacyjnego) przez jednostki świadczące usługi 

zdrowotne pozwala na wprowadzanie najnowszych technologii oraz na zminimalizowanie 

kosztów zakupu i modernizacji sprzętu medycznego. Można zatem powiedzieć, że 

wprowadzenie usług leasingu wymaga dalszego rozwoju, gdyż nowoczesne urządzenia 

medyczne są bardzo ważne dla zapewnienia specjalistycznej i na wysokim poziomie opieki 

zdrowotnej. Ponadto leasing sprzętu medycznego jest uważany za usługę bardzo pożądaną ze 

względu na dużą liczbę korzyści, jakie zapewnia instytucjom medycznym (Gamova, Zakirova, 

and Rodionova, 2020), nawet jeżeli sam wynajem jest bardzo kosztowny. 

Ze względu na złożoność tego zagadnienia badanie przeprowadzono w dwóch częściach.  

Pierwsza miała na celu przeprowadzenie analizy danych rocznych dotyczących m.in. maszyn i 

urządzeń przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem leasingu sprzętu medycznego. W 

tej części ukazano liczbę i wartość netto środków trwałych oddanych w leasing, ich dynamikę 

w odniesieniu do roku poprzedniego, dynamikę zmian nowego i używanego sprzętu 

medycznego oraz średniookresowe tempo zmian umów na oba rodzaje środków. W drugiej, ze 

względu na to, że pomocą dla analityków są informacje płynące z modeli ekonometrycznych 

przeprowadzono analizę, w której zarówno liczbę środków oddanych w leasing, wartość umów 

leasingowych jak i liczbę osób korzystających z leasingu (zamawiających) uzależniono od 
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czasu. Celem zastosowania modelu tendencji rozwojowej było zbadanie charakteru zmian tych 

wskaźników w ciągu całego badanego okresu.  

Biorąc powyższe pod uwagę, do opisu zmiennej objaśnianej zaproponowano poniższą 

postać modelu tendencji rozwojowej: 

                                                                                                                              (1) 

Wyznaczone na podstawie uzyskanych współczynników informacje mogą przyczynić się do 

poznania tendencji w analizie danego zjawiska. 

Dane pochodzą ze stron Związku Polskiego Leasingu oraz Głównego Urzędu 

Statystycznego. By w każdej części badania obejmowały ten sam okres analizy dokonano na 

próbie z lat 2008-2020. Wybór okresu badania został podyktowany dostępnością danych Do 

oszacowania modelu zastosowano metodę MNK i posłużono się pakietem GRETL. 

 

3. Wyniki 

Użytkowanie nowoczesnego sprzętu medycznego przyczynia się do skuteczności 

świadczenia usług opieki zdrowotnej. W następstwie tego podmioty medyczne są w stanie 

zapewnić: środki w budżecie jednostki przeznaczone na wydatki związane z modernizacją 

sprzętu medycznego, pacjentom lepszą opiekę zdrowotną dzięki dostępności sprzętu 

medycznego oraz bezpieczeństwo poprzez unikanie wszelkich awarii sprzętu (Zamzam et al., 

2021). Z tego też względu decydenci w jednostkach zdrowotnych, chcąc zaspokoić konsumpcję 

medyczną oraz efektywnie zarządzać podległymi palcówkami zwracają się właśnie w kierunku 

leasingu. Trzeba wszelko wskazać na jego duży spadek w roku 2020 (Tabela 1), ale po tym 

okresie znów ilość środków oddanych w leasing wzrasta i przewiduje się, że będzie nadal 

zwiększała się. 

Zainteresowanie finansowaniem inwestycji poprzez leasing wciąż jest duże, chociaż środki 

przeznaczone na niego we wspomnianym roku znacznie się zmniejszyły. Widoczne jest to 

zarówno w ilości środków trwałych jak i wartości netto tych środków (Tabela 1). Ta zmiana 

nie wynika jednak ze spadku popularności lub opłacalności tej formy, lecz jest pochodną 

kryzysu ekonomicznego związanego z pandemią Covid-19. Kłopoty finansowe większości 

organizacji pociągały za sobą konieczność zrezygnowania lub zawieszenia inwestycji, chociaż 

stosowanie nowoczesnych rozwiązań jest niezbędne by zapewnić wysoki poziom usług 

dostarczanych pacjentom oraz ich bezpieczeństwo, a także polepszyć warunki pracy personelu 

medycznego (Carayon, Xie, and Kianfar, 2014; Malinowska-Lipień et al., 2021). 
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Tabela 1.  

Ilość i wartość netto wybranych środków oddanych w leasing w latach 2008-2020 (w mln zł) 

Lata 

Ilość środków trwałych oddanych 

 w leasing w sztukach 

Wartość netto środków trwałych 

oddanych w leasing w mln zł 

Maszyny i Urządzenia Maszyny i Urządzenia 

ogółem 
w tym 

sprzęt medyczny 
ogółem 

w tym 

sprzęt medyczny 

2008 67 806 4 184 9 731 345 

2009 53 033 4 341 7 606 438 

2010 59 158 4 574 8 395 571 

2011 62 041 5 595 10 617 670 

2012 118 189 5 495 10 672 550 

2013 70 446 6 191 11 004 682 

2014 87 818 6 743 12 958 681 

2015 89 437 6 974 14 489 589 

2016 85 562 7 687 14 001 680 

2017 102 843 9 470 16 841 797 

2018 99 786 9 367 17 490 1 072 

2019 114 080 10 491 17 942 985 

2020 73 222 3 829 12 786 717 

Źródło: www.leasing.org.pl 

 

Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, iż w przypadku sprzętu medycznego 

następował wzrost wartości netto środków oddanych w leasing w latach 2008-2011 i 2016-

2018. Po roku 2018 widoczne jest zmniejszanie się wartości netto leasingowanych środków 

trwałych. Załamanie finansów podmiotów leczniczych i zmiany w ochronie zdrowia 

spowodowały spadek leasingu urządzeń w tej dziedzinie gospodarki w roku 2019 w 

porównaniu do 2018 o około 8%, a w latach 2019-2020 aż około o 27%. Nie jest to jednak 

trwała zmiana, gdyż w sektorze zdrowotnym często wprowadzane są nowe rozwiązania, a co 

za tym idzie niezbędne są nowe inwestycje. Według Związku Polskiego Leasingu (skupia firmy 

stanowiące 90% rynku leasingowego) od 2009r. do roku 2019 na rynku maszyn i urządzeń 

można obserwować wzrost wartości netto środków oddanych w leasing, wyjątkiem jest rok 

2016 i 2020. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku liczby tych środków. Tutaj możemy 

zaobserwować wzrosty na przemian ze spadkami. 

Podobne informacje płyną z danych Głównego Urzędu Statystycznego, od 2010r. do roku 

2019 na rynku maszyn i urządzeń można zauważyć systematyczne zwiększanie się liczby 

http://www.leasing.org.pl/
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środków oddanych w leasing, aczkolwiek tempo tego wzrostu wykazuje pewne wahania 

(Wykres 1). 

 

Wykres 1. Procent zmian liczby środków maszyn i urządzeń oraz sprzętu medycznego oddanych w 

leasing w Polsce w latach 2011-2020 (rok poprzedni) 

Źródło: Obliczenia własne 

 

Analizując informacje zawarte na powyższym wykresie można stwierdzić, że najniższy 

poziom zmiany odnotowano w latach 2018/2017. W tym okresie rynek maszyn i urządzeń 

wzrósł tylko o 9,49%. W następnym roku zmiana ta była jeszcze niższa i wynosiła 6,81%. W 

ostatnim roku badania w porównaniu do 2019 tendencja się odwróciła - odnotowano spadek o 

1,94%. Również w odniesieniu do sprzętu medycznego można zauważyć spadki. Tutaj są one 

jeszcze większe, choć ich tempo wzrosło z 36,36 do 16,23 punktów procentowych. 

Inną sytuację można zauważyć w przypadku wartości umów leasingu sprzętu medycznego. 

Chociaż w dwóch ostatnich latach badania również można odnotować  zmniejszanie się 

analizowanej wielkości (2018r. – 431351 tys. zł, 2019r. – 289886 tys. zł, 2020r. – 246049 tys. 

zł) to jednak kierunek spadku jest przeciwny, tzn. w latach 2016-2018 mieliśmy do czynienia 

ze zwiększaniem się rozpatrywanej wartości umów, a w kolejnych latach z ich zmniejszaniem 

się. W roku 2019 w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił bardzo duży spadek (ok. 85,07 

punktów procentowych), ale już rok później tempo spadku było mniejsze - zanotowano wzrost 

o 17,67 punktu procentowego (Wykres 2).  
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Wykres 2. Różnice zmian wartości umów leasingu sprzętu medycznego w Polsce w latach 2009-2020 

(w punktach procentowych, zmiany w przypadku indeksów łańcuchowych) 

Źródło: Obliczenia własne 

 

Pomimo, jednakże tego wzrostu nie jest on na tyle duży by wystarczyć na realizację 

zwiększających się oczekiwań społecznych wobec służby zdrowia i związanym z tym 

rozwojem procedur medycznych opartych na nowych technologiach (Denny, and Collins, 

2021). Ponadto konieczność stosowania sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji 

skomplikowanych procedur medycznych generuje znaczne koszty, a to jest dużym problemem 

dla placówek medycznych. By zapewnić proces leczenia na wysokim poziomie jednostki 

szukają zatem zewnętrznych źródeł finansowania takich jak leasing. Podczas gdy liczba 

nowych środków oddanych w leasing zwiększała się do 2018 r. to rok później większa była 

tylko w odniesieniu do środków używanych (Tabela 2). 

Tabela 2.  

Dynamika umów leasingu sprzętu medycznego w Polsce w latach 2008-2020 (w procentach) 

Lata 
Wskaźniki 

dynamiki 

Nowe środki oddane w leasing Używane środki oddane w leasing 

liczba wartość liczba wartość 

2008 

ro
k
 p

o
p
rz

ed
n
i 

=
 1

0
0

 

brak danych - brak danych - 

2009 brak danych 154,37 brak danych 145.53 

2010 - 90,17 - 108,66 

2011 111,01 125,14 325.11 167,32 

2012 91,74 93,27 43,01 98,02 

2013 103,53 122,90 106,19 63,17 

2014 65,11 50,91 46,06 50,48 

2015 82,89 80,03 87,97 233,00 

2016 171,76 178,60 111,51 62,44 
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2017 122,79 125,44 141,29 100,34 

2018 120,76 151,11 128,31 166,64 

2019 82,96 64,53 114,95 97,31 

2020 67,15 88,48 85,45 57,94 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS. 

Opierając się na informacjach zawartych w powyższej tabeli można zauważyć, że w 

przypadku nowych środków największy spadek liczby sprzętu odnotowano w 2014 roku 

(34,89%), zaś najmniejszy w 2012r. (8,26%). Jeżeli chodzi o sprzęt używany to jego liczba 

najbardziej spadla w roku 2012, zaś najmniej w 2015r. Natomiast wartość tego sprzętu zarówno 

nowego jak i używanego najbardziej spadła w roku 2014, zaś najmniej dwa lata wcześniej. 

Zmniejszenie leasingu sprzętu medycznego jest m.in. spowodowane kłopotami finansowymi 

placówek medycznych oraz zmianami w sektorze zdrowotnym. Leasing sprzętu medycznego 

odnośnie do nowego sprzętu najbardziej wzrósł w 2016r., a w przypadku sprzętu używanego 

był to rok 2011 (liczba) i rok 2015 (wartość). Opierając się na przedstawionych badaniach 

kształtowania się umów leasingowych można stwierdzić, że w ostatnim roku badania w 

stosunku do 2019 we wszystkich przypadkach odnotowano duże spadki. 

Rozpatrując średnie tempo zmian liczby nowych środków oddanych w leasing możemy 

zauważyć, że w przypadku sprzętu medycznego było ono na poziomie 97,88%. W badanych 

latach mamy więc spadek średnio o 2,12% z roku na rok. W grupie używanych środków 

leasingowanych nastąpił natomiast wzrost – w tym okresie analizowana liczba wzrastała 

przeciętnie o 1,80% z roku na rok (Wykres 3).  

 

Wykres 3. Zmiany procentowe sprzętu medycznego w Polsce w latach 2010-2020 (w %) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 
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Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku wartości środków oddanych w leasing na 

analizowanym rynku. Tutaj kierunek zmian jest przeciwny. Wartość ogólna jak i wartość 

nowych umów leasingowych zwiększała się, zaś używanych zmniejszała. Przeciętnie wzrost 

wynosił odpowiednio 0,77% i 1,23%. Poziom spadku był większy, a jego wielkość wynosiła 

3,27% (Wykres 3). 

Ze względu na fakt, że jednym z celów korzystania z leasingu jest zakup bądź modernizacja 

sprzętu medycznego niezbędnego do świadczenia usług o wysokiej jakości (W sytuacji, gdy 

ten zużywa się bardzo szybko i wymaga częstego unowocześniania.) autorka pokusiła się o 

dopełnienie przeprowadzonej analizy. W tym celu dokonano badania tendencji rozwojowej, by 

sprawdzić jak zmieniało się zjawisko w całym rozpatrywanym okresie.  

Rozważając zmiany leasingu można wysnuć wniosek, że pomimo wahań w jego poziomach 

w całym badanym okresie można mówić o wzroście wielkości leasingu sprzętu medycznego, 

niezależnie od zmiennej zależnej (Tabela 3). 

Tabela 3. 

Wartości ocen parametrów w funkcji trendu 

Zmienna zależna 

Parametr  

kierunkowy 

Zmienna 

niezależna 

Statystyka t 

dla zmiennej 

niezależnej 

Wartość  

p-value 
wyraz wolny czas 

Liczba środków oddanych w leasing 
10143,90 627,15 0,66 0,52 

 1754,26 3,79 0,00 

Wartość umów leasingowych 
208090,00 6760,51 1,23 0,25 

 29881,60 6,87 0,00 

Liczba leasingobiorców 
4295,27 145,87 1,17 0,26 

 623,13 6,73 0,00 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS 

 

Na podstawie wyników zawartych w tabeli 3 można stwierdzić, że w latach 2008-2020 

liczba środków oddanych w leasing, wartość umów leasingowych czy liczba leasingobiorców 

zwiększała się przeciętnie z roku na rok. Należy jednak zauważyć, że o istotności zmiennej 

niezależnej można mówić tylko w przypadku, gdy w równaniu tendencji rozwojowej nie 

uwzględnia się wyrazu wolnego a jedynie zmienną czasową. 

W wyniku obliczeń i danych Głównego Urzędu Statystycznego można stwierdzić, że w 

przypadku sprzętu medycznego w badanych latach w Polsce liczba leasingobiorców wzrastała 
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średnio z roku na rok o 5,55%, natomiast w okresie od 2022 r. do 2025r. średnia geometryczna 

kształtowała się na poziomie 102,27% (Tabela 4). 

Tabela 4.  

Prognozy badanych wielkości leasingowych w Polsce w latach 2022-2025 

Lata 
Liczba 

leasingobiorców 

Liczba środków oddanych  

w leasing (sztuki) 

Wartość środków oddanych  

w leasing (tys. zł) 

nowych używanych nowych używanych 

2022 6545,52 3492,41 239,82 305279,77 29199,86 

2023 6697,60 3537,40 230,67 314501,57 27267,98 

2024 6849,69 3582,38 221,53 323723,36 25797,67 

2025 7001,78 3627,37 212,39 332945,16 24234.55 

Średnia 

geometryczna 
102,27% 101,27% 96,03% 102,93% 93,98% 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS. 

 

Podobny kierunek zmian można zaobserwować w przypadku nowych środków oddanych 

w leasing, lecz już nie można tego powiedzieć o środkach używanych, które były leasingowane. 

Podczas, gdy w latach 2008-2021 w każdym przypadku odnotowano przeciętnie wzrosty to już 

w okresie prognozowanym mamy przeciwstawne kierunki dla nowych i używanych środków 

oddanych w leasing (Tabela 4). 

 

4. Dyskusja 

Działalność leasingowa rozumiana jako ciągła zmiana sprzętu medycznego wpływa na 

proces leczenia, zapewniając jego wysoki poziom. Leasing to zatem postępujący trend 

wykorzystania postępu naukowo-technicznego w świadczeniu usług zdrowotnych. W ten 

sposób skraca się czas potrzebny na inwestycje w nowe technologie, które wychodzą na zero z 

punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej (Edlin et al., 2014). 

Analizując finansowanie inwestycji poprzez leasing często można spotkać się z różnymi 

jego rodzajami, które są przede wszystkim widoczne, gdy skupimy się na określeniu kryteriów 

wyodrębnienia tych form (Baran, 2017). By leasing spełniał swoją rolę leasingobiorca powinien 

móc odpłatnie nabyć lub nieodpłatnie przejąć przedmiot leasingu po czasie obowiązywania 

umowy leasingowej. Nie zawsze jest to jednak spełnione, pomimo, iż takie podejście stanowi 

o trwałości przedmiotu leasingu. Podejście to bowiem jest zależne w dużej mierze od rozwiązań 
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podatkowych czy prawnych w danym kraju i jest związane z trudnościami określenia transakcji 

leasingu. Dzieje się tak pomimo, że wymogi formalne przy leasingu są znacznie prostsze, a to 

sprawia, że sama procedura przyznawania finansowania jest dużo szybsza (Potysz, 2009). Nie 

wymaga on specjalistycznych zabezpieczeń, szczególnie w porównaniu do kredytu, który jest 

trudno uzyskać przez przedsiębiorstwa już istniejące i jednostki rozpoczynające swoją 

działalność (Trzeciak, 2019). 

W zależności od rodzaju leasingu może on być korzystny dla obu stron transakcji (Kruk, 

2006; Orabi, 2014), co może być przyczyną jego rosnącej popularności i zyskiwania na 

znaczeniu. Według Leaseurope od kilku lat wśród przodujących rynków leasingu odnajdujemy 

Wielką Brytanię, Niemcy i Francję. W 2020r. ich nowe wolumeny to odpowiednio: 78,8 mld 

euro, 58,7 mld euro i 54,3 mld euro. Rok wcześniej było to (w mld euro): 96,9; 69,8 i 63,0. W 

obliczu globalnej pandemii COVID-19 większość rynków leasingowych w Europie odnotowała 

pogorszenie wyników (Leaseurope, 2020). W 2019r. mimo pewnego spowolnienia tempa 

wzrostu w porównaniu z poprzednimi latami, większość krajów uzyskało pozytywne wyniki 

(Leaseurope, 2019). Można więc mówić o pewnym ożywieniu na rynku leasingu, szczególnie 

w Holandii, Polsce, Rosji i Bułgarii (Leaseurope, 2018). W naszym kraju odnotowano 

największy wzrost umów leasingowych. Był on na poziomie 22% (Nesterowicz, R., and 

Nesterowicz, A., 2020), choć wśród polskich firm leasingowych w 2019 r. w porównaniu do 

roku 2018 wartość aktywów spadła o około 5,8% (Rus, and Stec, 2020). Widoczny spadek 

liczby leasingobiorców w 2020 roku nie jest początkiem zmian a tylko wynika z obostrzeń z 

jakimi placówki medyczne oraz firmy leasingowe musiały się zmierzyć na początku pandemii 

Covid-19. W tym okresie wszystkie jednostki były zmuszone ograniczyć bieżące wydatki i 

odłożyć na dalszy okres planowane inwestycje.  

Chociaż leasing nie jest nową formą w opiece zdrowotnej, to jest one przede wszystkim 

wykorzystywany w procesie leczenia do dostarczania technologii o bardzo wysokich kosztach 

początkowych. Koszty te są głównym aspektem rozpatrywanym przy podjęciu decyzji o 

finansowaniu zakupu nowego lub używanego czy odnowionego sprzętu medycznego. Z uwagi 

na konieczność wdrażania nowych rozwiązań leasing uważany jest za bardzo elastyczny środek 

finansowania aktywów (Merrill, 2020), a sposób liczenia rat leasingowych powoduje, iż 

obciążenia spłaty inwestycji rozkładają się równomiernie w całym okresie trwania umowy. Jest 

to ważne szczególnie na rynku usług zdrowotnych, gdyż tutaj bardzo szybko następuje rozwój 

metod leczenia, co jest równoznaczne z koniecznością użycia w medycynie nowoczesnych 

urządzeń czy uzupełniania braków w sprzęcie. Jest to następstwem m.in. transformacji jaka ma 

miejsce w opiece zdrowotnej, a która prowadzi do rozwoju technologii informacyjno-
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komunikacyjnych, wyrównywania różnic pomiędzy podmiotami leczniczymi czy do wzrostu 

konkurencji w branży medycznej (Gamova, Zakirova, and Rodionova, 2020). 

Współzawodnictwo to jest szczególnie widoczne w sytuacji wzrostu liczby prywatnych 

placówek medycznych czy też modernizacji już istniejących prywatnych i publicznych 

jednostek zdrowotnych. Rozwój prywatnej opieki zdrowotnej według pracowników firm 

leasingowych przyczynia się w największym stopniu do wzrostu rynku sprzętu medycznego 

(Reiner, Siegel, and McKay, 2000). Natomiast kupno i sukcesywne wymienianie sprzętu w 

publicznych szpitalach jest spowodowane niejako przez pacjentów oraz przez przepisy, które 

wymuszają na szpitalach dostosowanie do standardów sanitarnych i technicznych oraz poprawę 

warunków środowiska pracy (Jalilian et al., 2019).  

Ponadto, rozwój w rozpatrywanej dziedzinie (Politowska-Iwaszko, 2020) spowodowany 

jest dużą różnicą w rozwoju rynków aparatury medycznej w Polsce i w krajach Europy 

Zachodniej - w porównaniu do innych krajów w Polsce rynek ten jest słabo rozwinięty. Jest to 

szczególnie widoczne w przypadku liczby sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego. W 2019 

roku, w przeliczeniu na 100 tys. osób, w naszym kraju przypadało 1,4 aparatów CT, podczas 

gdy np. w Danii było to 4,0, zaś w Szwecji i we Włoszech 2,6 (Medycyna praktyczna, 2022). 

Pomimo tego można mówić o stabilności zamówień w tym zakresie, chociaż pod wpływem 

przekształceń w gospodarce zmianie uległa struktura rynku w Polsce. Podczas, gdy w 2004 r. 

zaledwie co trzecia firma w branży zajmowała się leasingiem sprzętu medycznego, to obecnie 

działalnością tą zajmuje się ponad połowa leasingodawców. W 2019 roku około 78% rynku 

leasingu w medycynie zostało podzielonych między kilka firm: Siemens Finance Sp. z o. o., 

PKO Leasing S.A., Santander Leasing S.A., mLeasing Sp. z o. o., De Lage Landen Leasing 

Polska S.A. (Związek Polskiego Leasingu, 2022). Firmy te swoją ofertę konstruują dla 

konkretnej placówki, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (dotacje z  Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności) umożliwia zakup środków 

trwałych niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego poziomu usług medycznych (Stawny, 

and Kaniewska, 2011; Potysz, 2009). Ponadto rozważane firmy zapewniają łatwość zakupu 

sprzętu oraz możliwość korzystania z pakietów ubezpieczeniowych, oferują nowe rozwiązania, 

które umożliwiają płacenie najniższej możliwej stawki VAT-u oraz zapewniają brak 

konieczności ponoszenia dodatkowych opłat związanych z zakończeniem umowy czy też 

uwzględnienie amortyzacji po stronie klienta i wpisanie odsetek w jego koszty. 

Ze względu na to, że leasingobiorcami sprzętu medycznego są głównie lekarze i 

stomatolodzy posiadający prywatną praktykę oraz osoby zarządzające szpitalami to obecnie nie 

mogą oni sobie pozwolić na „zamrażanie gotówki”. Zatem często decydują się na leasing, który 
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umożliwia im rozłożenie płatności w czasie i nie wydawania dużej sumy pieniędzy 

jednorazowo, tym bardziej, że sprzęt medyczny szybko „starzeje się” technologicznie. Z tego 

też względu leasing nadal pozostaje popularną opcją finansowania metod obrazowania, takich 

jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny (Reiner, Siegel, and McKay, 2000). 

Ponadto takie rozwiązanie sprawia, że można bardziej precyzyjnie planować finanse, a po 

zapłaceniu ostatniej raty sprzęt, elementy wyposażenia gabinetów czy oprogramowanie 

przechodzi na własność korzystającego. Należy podkreślić, że placówki medyczne nie mogą 

ograniczyć korzystania z zaplecza komputerowego, gdyż mają one obowiązek prowadzenia 

dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. 

Osoby zarządzające podmiotami leczniczymi chcąc dokonać zmian w organizacji swoich 

placówek czy przy świadczeniu usług zdrowotnych, często stają przed wyborem dwóch form 

finansowania inwestycji – kredytu lub leasingu (Kaposty et al., 2022). Podczas gdy wśród 

polskich jednostek ochrony zdrowia nie występują bariery psychologiczne do zaciągania 

kredytów, to leasing budzi często pewne opory wśród poszczególnych osób. Jest to związane z 

brakiem uregulowań prawnych w polskiej gospodarce odnośnie leasingu, ale ta forma może 

sprawić, że za dobro, którego magazynowanie pociąga koszty, uzyskuje się korzyści 

spowodowane oddaniem dobra w dzierżawę i otrzymywaniem opłat leasingowych. Ponadto 

rozwiązania podatkowe i możliwość rozłożenie płatności na raty pozwala lepiej zarządzać 

płynnością finansową (Ważna, and Surma-Syta, 2019). 

 

5. Podsumowanie 

Z reguły przy zakupie i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań ponosi się wysokie koszty, 

które uniemożliwiają dokonywanie inwestycji własnymi środkami. By tego uniknąć korzysta 

się z dodatkowego źródła pokrycia kosztów, np. z leasingu. On pozwala na inwestowanie, w 

przypadku gdy zastosowanie tradycyjnych form finansowania jest niemożliwe lub znacznie  

ograniczone. Leasing jako bardzo elastyczny sposób opłacania inwestycji wspomaga 

zarządzanie zakupem aktywów w placówkach medycznych. Wprawdzie te nie działają dla 

zysku, ale dostarczanie świadczeń zdrowotnych i zapewnienie ich wysokiego poziomu 

niewątpliwie zwiąże się ze stosowaniem innowacyjnych technologii. Z uwagi na to, że ich 

zakup i wdrożenie jest bardzo kosztowne to by zachować płynność finansową podmioty 

medyczne muszą korzystać z różnych form finasowania. Na wspomniane podmioty zatem 
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należy spojrzeć jako na swoiste przedsiębiorstwa, które muszą minimalizować koszty 

pozyskania, użytkowania i konserwacji sprzętu medycznego. 

Jak wykazano w artykule, na podstawie funkcji trendu, w całym okresie analizy przeciętnie 

leasing sprzętu medycznego wzrasta, niezależnie do tego czy będziemy rozważać liczbę sprzętu 

oddanego w leasing, jego wartość czy liczbę leasingobiorców. Popularność tej formy w 

środowisku medycznym jest związana z faktem, że podmioty lecznicze, borykając się z 

trudnościami finansowymi i stosując leasing sprzętu medycznego nie obniżają jakości 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przyczyną tego może być np. dokonywanie modernizacji 

infrastruktury medycznej bez jednoczesnej konieczności angażowania wszystkich swoich 

środków finansowych odpowiadających wartości nabytego sprzętu. Inaczej mówiąc to źródło 

umożliwia placówkom opieki zdrowotnej zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń 

medycznych bez wkładu własnego. Ostatnie zmiany w legislacji podatkowej sprawiły, że 

leasing dla zakładów opieki zdrowotnej stał się bardzo opłacalny, a możliwość pokrycia części 

kosztów poniesionych na zakup sprzętu medycznego sprawia, że ten instrument finansowy jest 

bardzo dobrą opcją. Ponadto wymogi rynku sprawiają, że udział sprzętu medycznego w 

portfelach firm leasingowych od kilku lat notuje wzrost – z roku na rok rośnie wartość 

sfinansowanego przez firmy leasingowe sprzętu medycznego. Zmiana ta wynika np. ze wzrostu 

świadomości o korzyściach jakie biały personel może uzyskać z leasingu, coraz chętniejszego 

inwestowania w prywatne gabinety, przychodne czy szpitale przez lekarzy i zarządzających 

placówkami służby zdrowia czy też istnienia „bardzo bezpiecznego portfela umów” pomiędzy 

lekarzami a firmami leasingowymi. 

Opierając się na przeprowadzonych analizach można wysnuć wniosek, że co prawda 

widoczne są pewne wahania w nowych środkach oddanych w leasing, lecz nie są to zmiany, 

które wpływałyby trwale na przebieg zjawiska. Należy jednak stwierdzić, że wszakże liczba 

nowych rozważanych środków spadała, ale już ich wartość rosła (Z roku na rok pierwsza spada 

średnio o 2%, a druga rośnie przeciętnie o około 1,8%). Zdaniem autorki takie zmiany mogą 

świadczyć nie o odchodzeniu od leasingu, ale o pojawianiu się na rynku coraz droższej 

aparatury medycznej. 

Reasumując, można stwierdzić, że leasing, w warunkach dużej asymetrii informacji, jest 

wysoce pożądaną umową przez podmioty zainteresowane różnymi formami finansowania. 

Wykorzystanie tej zewnętrznej formy opłacania inwestycji może ułatwić zarządzanie 

placówkami medycznymi. Wydaje się, że ze względu na konieczność nabywania 

specjalistycznej i nowoczesnej aparatury rynek leasingu medycznego ma perspektywy rozwoju, 

tym bardziej że w umowie leasingowej nie wymaga się wysokiego wkładu początkowego. 
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Ponadto, wprowadzanie innowacyjnego sprzętu medycznego ma pozytywny oddźwięk w 

społeczeństwie, gdyż zmniejsza straty z tytułu chorób np. cywilizacyjnych. 

Autorka pragnie jednak zaznaczyć, że przedstawione analizy mogą stanowić materiał 

wyjściowy do dalszych badań nad leasingiem, szczególnie że obecnie badanie było ograniczone 

ze względu na dostępność danych i różny sposób raportowania działalności leasingowych. Ze 

względu na to, że zasadniczo trudno ocenić co wpłynęło na zmiany w wielkości leasingu na 

rynku medycznym według autorki niezbędne jest przeprowadzenie bardziej wnikliwych analiz 

statystyczno-ekonometrycznych, które mogą wspomóc zarządzanie jednostkami ochrony 

zdrowia. 
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Streszczenie: Rynek nieruchomości na przestrzeni ostatnich lat znajduje się w fazie 

intensywnych wzrostów. Ludzie coraz częściej wybierają inwestycję, jaką jest zakup 

nieruchomości, jako zabezpieczenie wartości swoich oszczędności. W długofalowym 

planowaniu podjęcia takiej decyzji użytecznym narzędziem jest prognozowanie. Celem tej 

publikacji jest ocena trafności stawianych prognoz cen transakcyjnych metra kwadratowego 

mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi w czasie rozwijającej się pandemii COVID-19 

(prognoza na III i IV kwartał 2020 roku). Warto wspomnieć, iż takiego rodzaju badania w dużej 

mierze warunkowane są sytuacją gospodarczą danego podmiotu. W części teoretycznej pracy 

zawarte są informacje na temat koronawirusa, globalnego zarządzania podczas pandemii oraz 

działań podjętych przez polski rząd. Do przeprowadzenia części badawczej zostały 

wykorzystane dane kwartalne z bazy cen nieruchomości mieszkaniowych BaRN Narodowego 

Banku Polskiego. Wspomniany etap skupia swoją uwagę na modelowaniu i prognozowaniu 

cen, by ostatecznie przedstawić wyniki przeprowadzonej analizy. Bazując na otrzymanych 

miernikach ex ante i ex post wyciągnięto wniosek - niepewna i często zmienna sytuacja 

gospodarcza spowodowana rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce w 

badanym okresie nie ma znaczącego wpływu na przewidziane ceny transakcyjne metra 

kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi, gdyż otrzymane prognozy uznano 

za dopuszczalne. 

Słowa kluczowe: prognozowanie, ceny, rynek nieruchomości, pandemia 
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FORECASTING REAL ESTATE PRIOCES FOR ŁÓDŹ IN 2020  

IN THE FACE OF THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Abstract: The real estate market has been on an upswing over the past few years. People are 

increasingly choosing an investment such as the purchase of real estate as a security for the 

value of their savings. In the long-term planning of such a decision, forecasting is a useful tool. 

It is worth mentioning that such research is largely conditioned by the economic situation of 

the subject. Therefore, the purpose of this publication is to assess the accuracy of the forecasts 

of transaction prices of a square meter of an apartment on the primary market in Lodz during 

the developing COVID-19 pandemic (forecast for the third and fourth quarters of 2020). The 

theoretical part of the study includes information on the coronavirus, global management during 

the pandemic and actions taken by the Polish government . Quarterly data from the BaRN 

residential real estate price database of the National Bank of Poland was used to conduct the 

research part. The aforementioned stage focuses its attention on the modeling and forecasting 

of prices to finally present the results of the analysis carried out. Based on the obtained ex-ante 

and ex-post measures, a conclusion was drawn - the uncertain and often volatile economic 

situation caused by the spread of the SARS-CoV-2 virus in Poland during the period under 

study does not have a significant impact on the predicted transaction prices of a square meter 

of an apartment on the primary market in Lodz, as the obtained forecasts were considered 

acceptable. 

Keywords: forecasting, prices, real estate market, pandemic. 
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2. Wprowadzenie 

Przedsiębiorstwo, aby istniało na rynku wymaga pryncypialnych zmian w modelu swojego 

funkcjonowania, mających na celu dostosowanie strategii zarządzania do wymagań rynkowych 

oraz podejmowanie trafnych decyzji opartych na innowacyjnym podejściu (Brzozowska, and 

Kabus, 2015). Przedsiębiorstwa z branży nieruchomości w budowaniu swojej przewagi 

konkurencyjnej również opracowują innowacyjne koncepcje zarządzania gospodarowaniem 

nieruchomościami, celem zapewnienia wysokiej jakości obsługi przy jednoczesnym 

osiągnięciu sukcesu (Brzozowska, and Kabus, 2018). 

Zarządzanie rynkiem nieruchomości to temat, który od kilku lat uważany jest za bardzo 

popularny w wielu społecznościach. Obecnie dużo osób decyduje się na zakup mieszkania, 

domu, czy lokalu innego typu w celu zabezpieczenia swoich oszczędności przed utratą 

wartości. Nieruchomości są aktywami, które skutecznie chronią kapitał przed inflacją, a ich 

podatność na wahania rynkowe jest znacznie niższa, niż innych inwestycji (Zaremba, 2009, 

Piersiala, 2019).  W związku z obecnie panującą rynkową nierównowagą,  czyli przewagą 

popytu nad podażą (Zawiślińska, 2014), istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo stałej 

kontynuacji wzrostu cen. 

Dziedzina, jaką jest gospodarowanie nieruchomościami jest przede wszystkim związana    z 

zarządzaniem nieruchomościami, jak również zasadami ich wyceny. Analizując literaturę 

związaną z tym tematem zauważyć można zwiększenie znaczenia podejścia strategicznego do 

samego zarządzania nieruchomościami - tu zasadniczą rolę pełnią zarządcy nieruchomościami 

(Kabus, and Dziadkiewicz, 2022). Gospodarowanie nieruchomościami określane jest mianem 

silnie interdyscyplinarnego pola dociekań, dzięki czemu autorzy prac o tej tematyce 

wykorzystują rozmaite metody badawcze. Polscy badacze natomiast swoją uwagę skupiają 

głównie na statystyce opisowej, metodach wyceny nieruchomości, badaniach współzależności 

między zmiennymi i badaniach ilościowych. (Borowska, and Domańska, 2016).  

Z punktu widzenia przeciętnego konsumenta najważniejszym czynnikiem w przypadku 

zawierania transakcji kupna nieruchomości jest niewątpliwie cena. Jak już zostało wspomniane 

- jej kształtowanie się to przedmiot zainteresowań zarówno polskich, jak i zagranicznych 

badaczy, którzy podobnie jak autorka pracy pragną przewidzieć poziom tego zjawiska w danym 

okresie.  

Badaniem zostały objęte kwartały lat 2012 – 2020 pod względem ceny transakcyjnej metra 

kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi, a sama prognoza dotyczyć będzie III 
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i IV kwartału 2020 roku. Analizowany okres znacząco wyróżnia się na tle pozostałych ze 

względu na rozwijającą się wówczas w Polsce pandemię COVID-19. Gałąź gospodarki jaką 

jest rynek nieruchomości, silnie odczuła skutki pandemii. "Nowa rzeczywistość gospodarcza" 

sprawiła, iż powstały nowe, wcześniej nieznane warunki dla firm oraz przedsiębiorców z 

branży nieruchomości. (Piersiala, 2018, Koszel, 2021). Czy w tak ciężkim dla polskiej 

gospodarki okresie jest zatem możliwe trafne przewidzenie sytuacji na rynku nieruchomości? 

Celem pracy jest postawienie prognozy na III i IV kwartał 2020 roku dla cen transakcyjnych 

metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi i za pomocą danych 

rzeczywistych zdiagnozowanie czy zmiany zachodzące w polskiej gospodarce na skutek 

zarządzania oraz działań podjętych przez rząd w obliczu pandemii COVID-19, wpłynęły na 

możliwość trafnego prognozowania cen. Aby tego dokonać przedstawiono konstrukcję modelu 

ekonometrycznego, na podstawie którego wyznaczono w kolejnych etapach prognozy. Do 

analizy tej wykorzystano dane z bazy cen nieruchomości mieszkaniowych BaRN Narodowego 

Banku Polskiego. Obejmują one rynek pierwotny – czyli taki, na którym występują nowe, nigdy 

niezamieszkałe nieruchomości, wprowadzone pierwszy raz do obrotu (Wancke, 2007). Ceny 

transakcyjne – bo takie są rozważane – lepiej obrazują sytuację na rynku nieruchomości, 

ponieważ ukazują faktyczną cenę, za jaką został nabyty określony lokal (Sołtysik, 2015).  

Zatem główna hipoteza tej pracy została sformułowana w następujący sposób: 

Uzyskane za pomocą modelu ekonometrycznego prognozy cen transakcyjnych metra 

kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi w czasie pandemii COVID-19 (dla 

III i IV kwartału 2020 r.) są trafne. 

3. Pandemia COVID-19 w Polsce 

Epidemie chorób zakaźnych towarzyszą ludzkości od niepamiętnych czasów (Baker et al., 

2020). Przez termin epidemia należy rozumieć „występowanie zachorowań na określoną 

chorobę w określonym czasie i na określonym obszarze w liczbie przypadków większej niż 

przeciętnie”. Pandemia natomiast jest to szczególny rodzaj epidemii o znacznie większych 

rozmiarach, która swoim zasięgiem może obejmować kraje, a nawet kontynenty (Glinski, and 

Zmuda, 2020). 

COVID-19, czyli ostra choroba układu oddechowego wywołana została na skutek nowego 

rodzaju koronawirusa, jakim jest SARS-CoV-2. W bardzo szybkim tempie wzrastała liczba 
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pozytywnie zdiagnozowanych przypadków na całym świecie, przez co Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO) zdecydowała o ogłoszeniu stanu globalnej pandemii COVID-19 w dniu 

11.03.2022 roku. Obostrzenia związane z rozwojem pandemii dotknęły ok. 90% światowej 

populacji (Radlińska, 2020).  

Z punktu widzenia światowej gospodarki, COVID-19 postrzegany jest jako gwałtowne 

wyhamowanie działalności gospodarczej na skutek reakcji na raptowny szok epidemiczny, jak 

i bezpośrednio z tym związane decyzje administracyjne. Konsekwencje tego typu wyhamowań 

mają charakter standardowych szoków ekonomicznych (szoki popytowe, podażowo-cenowe, 

czy finansowe) (Kabus et al., 2022, Radlińska, 2020). 

Odpowiednie zarządzanie krajem podczas ogólnoświatowej pandemii stanowiło ogromne 

wyzwanie dla rządzących. W Polsce pierwszy potwierdzony przypadek COVID-19 

odnotowano 04.03.2020 r., w województwie lubuskim. Należało więc zacząć implementować 

taką kombinację środków, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć rozprzestrzenianie się 

pandemii. WHO poleciła wówczas niezwłoczną diagnozę oraz natychmiastową izolację 

przypadków, a także ciągłe monitorowanie i profilaktyczną samoizolację ich bliskich (Salathé 

et al., 2020). Zgodnie z wytycznymi WHO polski rząd rozpoczął wdrażanie restrykcji. 

Kalendarium tych wydarzeń prezentuje się następująco: 

− 08.03.2020 r. – rekomendacja GIS-u dot. odwołania części imprez masowych. 

− 11.03.2020 r. - informacja o wstrzymaniu zajęć szkolnych. 

− 15.03.2020 r. - zamknięcie granic Polski dla ruchu lotniczego oraz kolejowego. 

− 16.03.2020 r. - całkowite zamknięcie szkół. 

− 20.03.2020 r. - wprowadzenie stanu epidemii. 

− 25.03.2020 r. - ograniczenia w przemieszczaniu się. 

− 01.04.2020 r. - tarcza antykryzysowa 1.0. 

− 17.04.2020 r. - tarcza antykryzysowa 2.0. 

− 20.04.2020 r. - I etap odmrażania gospodarki. 

− 04.05.2020 r. - II etap odmrażania gospodarki. 

− 15.05.2020 r. - tarcza antykryzysowa 3.0. 

− 18.05.2020 r. - III etap odmrażania gospodarki. 

− 30.05.2020 r. - IV etap odmrażania gospodarki. 

− 08.08.2020 r. - regionalizacja obostrzeń. 

− 17.10.2020 r. - duża strefa czerwona oraz nowe zasady. 

− 24.10.2020 r. - cała Polska czerwoną strefą. 

− 07.11.2020 r. - nowe zasady bezpieczeństwa. 
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− 20.03.2021 r. - rozszerzenie obostrzeń na cały kraj. 

− 27.03.2021 r. - zaostrzenie obostrzeń. 

− 28.03.2022 r. - zniesienie większości obostrzeń (Anonim, 15.11.2022). 

Ciężko ocenić reakcję polskiego rządu na pojawienie się pandemii COVID-19 i podjęte 

przez nich działania zmierzające do powstrzymania pandemii. Niewątpliwie jednak ta sytuacja 

znacząco dotknęła gospodarkę światową. W krótkim czasie pandemia ograniczyła poziom 

produkcji, konsumpcji, jak i znacząco wpłynęła na zwiększenie bezrobocia (Kabus et al., 2022). 

W perspektywie dłuższego okresu skutki mogą być znacznie poważniejsze - możliwe jest 

wystąpienie destabilizacji finansów publicznych oraz wzrost zadłużenia (Czech et al., 2020). 

Stan pandemii COVID-19 spowodował błyskawiczne i trwałe zmiany w gospodarce, a w 

konsekwencji także na rynku nieruchomości. Czy zatem możliwe jest uzyskanie trafnych 

prognoz  w tak niestabilnym i nieprzewidywalnym okresie dla polskiej oraz światowej 

gospodarki?  

4. Model z trendem wielomianu stopnia trzeciego 

Analizowany zakres czasowy dla cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania na 

rynku pierwotnym dla Łodzi to lata 2012 – 2020 w odstępstwach kwartalnych, co 

przedstawione zostało na rysunku 1. 

 

 

Rysunek 1. Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym  

w latach 2012 - 2020 (dane kwartalne) dla Łodzi 
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Funkcja trendu może mieć charakter wielomianu stopnia drugiego lub trzeciego  

z sezonowością, co można przedstawić następująco: 

 

 

 

 

W kolejnym kroku dodano zmienne zero – jedynkowe opisujące te zmienne, które nie 

posiadają charakteru ilościowego – czyli poszczególne kwartały tak, aby dane te miały sens 

oraz interpretację ekonomiczną: 

 

 

 

 

 

 

oraz zmienne sqtime i t3: 

 

 

 

 

Na potrzebę przeprowadzenia tej analizy zakres próby ograniczono z góry – czyli brane 

będą pod uwagę dane do II kwartału 2020 roku, zamiast do IV kwartału 2020 r. Wszystkie 

obliczenia zostały wykonane za pomocą Microsoft Excel’13 oraz programu Gretl. 

Wyniki estymacji modelu trendu opartego o funkcję wielomianu drugiego lub trzeciego 

stopnia klasyczną metodą najmniejszych kwadratów przedstawia model I na rysunku 2. 

 



K. Szczepańska 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 349 

 

Rysunek 2. Wyniki estymacji KMNK, model I dla cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania 

na rynku pierwotnym  w latach 2012 - 2020 (dane kwartalne) dla Łodzi 

 

Dzięki modelowi I można stwierdzić, że wszystkie zmienne są nieistotne statystycznie,    w 

związku z tym dokonano eliminacji zmiennych używając procedury regresji krokowej 

wstecznej. Wyniki estymacji, po dokonaniu koniecznych eliminacji przedstawia model II, który 

jest zarazem modelem ostatecznym i przedstawia go rysunek 3. 
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Rysunek 3. Wyniki estymacji KMNK, model II dla cen transakcyjnych metra kwadratowego 

mieszkania na rynku pierwotnym  w latach 2012 - 2020 (dane kwartalne) dla Łodzi 

 

Na podstawie otrzymanych danych (rysunek 3) stwierdzono, że kształtowanie szeregu 

czasowego dotyczącego kwartałów lat 2012 – 2020 dla cen transakcyjnych metra 

kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi opisuje wielomian trzeciego stopnia. 

Model ten jest bardzo dobrze dopasowany do danych, o czym świadczy współczynnik 

determinacji na poziomie równym 97,66% (> 90% ).  

Ponieważ została przeprowadzona estymacja metodą najmniejszych kwadratów, kolejno 

sprawdzono założenia dotyczące składnika resztowego. Wykres reszt modelu II cen 

transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w kwartałach lat 2012-

2020 dla Łodzi zaprezentowany jest na rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Wykres reszt modelu II dla cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania  

na rynku pierwotnym w latach 2012 - 2020 (dane kwartalne) dla Łodzi 
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Założenia Gaussa – Markowa dotyczą min. braku autokorelacji składnika resztowego oraz 

normalności reszt, dlatego w kolejnym kroku sprawdzono autokorelacje reszt (Gładysz, and 

Mercik, 2007). Na rysunku 5 przedstawiony został korelogram procesu resztowego dla cen 

transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi w kwartałach 

lat 2012 – 2020, zaś rysunek 6 prezentuje wyniki testu autokorelacji Ljunga – Boxa dla procesu 

resztowego. 

 

Rysunek 5. Korelogram procesu resztowego dla cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania 

na rynku pierwotnym w Łodzi  w latach 2012 - 2020 (dane kwartalne) 

 

Rysunek 6. Wyniki testu autokorelacji Ljunga – Boxa dla procesu resztowego 

 

Dzięki testowi autokorelacji Ljunga – Boxa dla procesu resztowego można wnioskować, iż 

nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o braku autokorelacji reszt zarówno 

pierwszego, jaki i wyższych rzędów na poziomie istotności równym 0,05. 
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Rysunek 7. Wykres normalności reszt dla cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania na 

rynku pierwotnym  w latach 2012 - 2020 (dane kwartalne) dla Łodzi 

 

Następnie zbadano normalność korzystając z testu Jarque’a – Bera, w którym to hipoteza 

zerowa głosi, że dystrybuanta empiryczna posiada rozkład normalny (Gruszczyński, and 

Podgórska, 2004). Wartość statystyki jest równa 2,001 z wartością p – value na poziomie 

0,368, a skoro p – value > 0,05 to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o 

normalności rozkładu reszt, a co za tym idzie – założenie o normalności reszt także jest 

spełnione, co widoczne jest również na rysunku 7. 
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Rysunek 8. Wykres prognoz na III i IV kwartał 2020 roku dla cen transakcyjnych  

metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym dla Łodzi 

 

Nie ma wątpliwości, iż model II spełnia oba założenia dotyczące reszt przy estymacji 

metodą najmniejszych kwadratów, w związku z tym posłuży on do prognozowania.  

W kolejnym kroku postawiono prognozy na dwa okresy do przodu, które przedstawione są 

na rysunku 8. 

5. Prognozy cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania na rynku 

pierwotnym w Łodzi 

W tabeli 1 zestawiono wartości rzeczywiste i prognozy cen transakcyjnych metra 

kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi dla III i IV kwartału roku 2020. 
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Tabela 1. 

Wartości rzeczywiste i prognozy cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania na 

rynku pierwotnym w Łodzi dla III i IV kwartału roku 2020 

Kwartał roku 

2020 
Cena rzeczywista 

Prognoza model 

ekonometryczny 

III 6 406,32 6 453,49 

IV 6 624,22 6 626,80 

 

Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że prognozowana cena 

transakcyjna metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi w III kwartale 

2020 roku otrzymana za pomocą modelu ekonometrycznego wynosi 6 453,49 zł, natomiast 

prognoza na IV kwartał roku 2020 wynosi 6 626,80 zł. Zauważalne jest, iż wartości te 

nieznacznie odbiegają od rzeczywistych cen. 

Mierniki ex ante 

Tabela 2 przedstawia obliczone dla otrzymanych prognoz mierniki ex ante. 

Tabela 2. 

Mierniki ex ante dla otrzymanych prognoz 

Mierniki ex ante Symbol 

Model ekon. 

III kw. IV kw. 

Ocena ex ante średniego błędu predykcji SDT 99,19 103,34 

Ocena ex ante względnego błędu predykcji VDT 1,54% 1,56% 

 

Dla otrzymanej prognozy ocena ex ante średniego błędu predykcji mówi, że prognozowana 

cena transakcyjna metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi w III 

kwartale 2020 roku może się różnić od rzeczywistych cen transakcyjnych średnio o około 99,19 

zł, natomiast w IV kwartale – o 103,34 zł. Z kolei szacowana różnica między rzeczywistą, a 

prognozowaną ceną transakcyjną w III kwartale 2020 roku stanowi 1,54% wartości prognozy 

punktowej, a w IV kwartale 2020 roku – 1,56%. Wielkości te są poniżej 10%, zatem prognoza 

ta jest dopuszczalna.  
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Mierniki ex post 

Tabela 3 prezentuje mierniki ex post dla otrzymanych prognoz. 

 

Tabela 3. 

Mierniki ex post dla otrzymanych prognoz 

Mierniki ex post Symbol Model ekon. 

Średnie obciążenie predykcji ME -24,87 

Względne obciążenie predykcji MPE 0,38% 

Średni względny absolutny błąd MAE 24,87 

Średni bezwzględny błąd procentowy MAPE 0,39% 

Średni błąd predykcji ex post RMSE 33,40 

Względny błąd predykcji ex post VRMSE 0,5126% 

Współczynnik Theila I 0,5125% 

Udział obciążoności predykcji  55,44% 

Udział niedost. elastyczności  44,56% 

Udział niezgodności kierunku  0,00 % 

 

Prognozy cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym  

w Łodzi były przeszacowane średnio o 24,87 zł, co stanowi 0,38% średniej wartości 

rzeczywistej ceny transakcyjnej.  

Wartości względnego obciążenia predykcji na poziomie mniejszym od 10% świadczą o 

trafności postawionych prognoz. 

Średni względny absolutny błąd mówi o tym, o ile otrzymana prognoza może odbiegać od 

rzeczywistej przyszłej ceny transakcyjnej metra kwadratowego mieszkania na rynku 

pierwotnym w Łodzi. Dla przedstawionego modelu prognozy mogą odbiegać o 24,87 zł. 

Średnia różnica między rzeczywistą ceną transakcyjną metra kwadratowego mieszkania na 

rynku pierwotnym w Łodzi, a prognozowaną stanowi 0,39% wartości rzeczywistej. 

Prognozy wygasłe różniły się średnio od wartości rzeczywistych ceny transakcyjnej o  

33,40 zł. 
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Natomiast średnia różnica między wartościami rzeczywistymi ceny transakcyjnej m2 

mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi, a prognozowanymi stanowi 0,5126% przeciętnej 

rzeczywistej wielkości ceny. 

Współczynnik Theila uzyskał małą wartość dla tego modelu ekonometrycznego - 

maksymalny błąd wynosi 0,5125%, co świadczy o dobrej jakości modelu.  

Wyjątkową cechą współczynnika Theila jest to, że można go „rozłożyć” na sumę trzech 

składników, za pomocą których istnieje możliwość oceny źródła błędu predykcji. Z użyciem 

przedstawionego modelu otrzymane wartości można interpretować następująco:  

− 55,44% całkowitego błędu predykcji ex post wynika  z obciążenia otrzymanych prognoz, 

− 44,56% całkowitego błędu wynika z braku elastyczności, 

− żadna część całkowitego błędu predykcji ex post nie jest wynikiem niedostatecznego 

dopasowania punktów zwrotnych (   równy 0,00%) 

Otrzymane prognozy można uznać za trafione, gdyż obciążenie predykcji MPE, średni 

bezwzględny błąd procentowy MAPE oraz względny błąd predykcji ex post VRMSE znajdują się 

na poziomie poniżej 10%. 

6. Podsumowanie 

Za główny cel pracy obrano ocenę możliwości skutecznego prognozowania cen 

nieruchomości dla Łodzi w dwóch ostatnich kwartałach roku 2020 w obliczu pandemii COVID-

19. Zweryfikowano postawioną we wstępie hipotezę badawczą. 

Przedstawiona we wstępie hipoteza mówi o trafności postawionej prognozy, dlatego dzięki 

obliczonym miernikom ex post, a konkretnie względnemu obciążeniu predykcji MPE, 

średniemu bezwzględnemu błędowi procentowemu MAPE oraz względnemu błędowi 

predykcji ex post VRMSE można zauważyć, iż wszystkie te wartości znajdują się na poziomie 

poniżej 10%, a to świadczy o trafności postawionej prognozy, pomimo wahań gospodarczych 

wywołanych pandemią COVID-19. 

Realną sytuację panującą w 2020 roku na rynku nieruchomości można sprawdzić min. 

dzięki raportowi przygotowanemu przez NBP. Zauważalny był wówczas kilkuprocentowy 

spadek cen mieszkań na rynku pierwotnym w II kwartale 2020 roku w największych miastach 

Polski. Według danych GUS w III kwartale 2020 roku ceny mieszkań wzrosły o 2,0% w 

stosunku do II kwartału 2020 r., natomiast konkretnie na rynku pierwotnym – o 2,2%. Na 
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koniec roku 2020, czyli w IV kwartale wprowadzenie przez rząd kolejnych obostrzeń uderzyło 

w polski rynek, jak i ceny nieruchomości, choć stopy procentowe były wówczas na bardzo 

niskim poziomie. W drugiej połowie 2020 roku widoczny był zdecydowany wzrost inwestycji 

w nieruchomości w skali całego roku, przez co w IV kwartale 2020 roku odnotowano 

najwyższe ceny nieruchomości. Mimo tak znaczących zmian dotykających min. rynek 

nieruchomości, przedstawiona analiza dowodzi, iż narzędzie, jakim jest prognozowanie 

sprawdza się nawet w kryzysowych dla badanego podmiotu sytuacjach. 

Reasumując, na podstawie przedstawionej prognozy cen nieruchomości dla Łodzi na dwa 

ostatnie kwartały roku 2020 i obliczonych mierników ex ante i ex post wykazano, że można 

skutecznie prognozować pomimo tak nieprzewidywalnych zjawisk, jak w tym przypadku - 

pandemia koronawirusa. Takie badania, choć mogą być bardzo zmienne, gdyż są zależne od 

większości sytuacji występujących w gospodarce danego kraju, są bardzo potrzebne z punktu 

widzenia interesantów, chcących zakupić nieruchomość. Dlatego też omawiane zjawisko może 

być tematem wielu prac.  
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ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA ZDALNEGO  

W UCZELNIACH WYŻSZYCH 

Monika Szyluk 

 

 

 

 

Streszczenie: Priorytetem oraz jednym z najważniejszych zadań współczesnego szkolnictwa 

wyższego jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Szczególną sytuacją  

w jakiej musiały odnaleźć się współczesne uczelnie wyższe, była pandemia, która wywołała 

fundamentalne zmiany w zakresie kształcenia i wymusiła na uczelniach wyższych kształcenie 

zdalne w dotychczas niespotykanej sytuacji. Cyfrowa rewolucja doprowadziła do nagłego  

i szybkiego zastosowania narzędzi do kontaktu nauczyciela ze studentami. 

Doświadczenia nabyte podczas funkcjonowania uczelni wyższych w trakcie trwania pandemii, 

wskazują, że nauczanie zdalne będzie już zawsze stanowiło ważną część w procesie edukacji. 

Nauczanie zdalne po pandemii nie jest już tylko futurystyczną wizją dla wybranych, ale stała 

się powszechna dla wszystkich. Postępująca cyfryzacja, dzięki wykorzystaniu kształcenia na 

odległość, daje studentom nowe możliwości poszerzania wiedzy. Wiele uczelni wyższych 

rozważa wprowadzenie nauczania zdalnego na stałe do swojej oferty edukacyjnej. Uczelnie 

wyższe stoją przed ogromnym wyzwaniem, w prowadzeniu zajęć oraz skutecznym osiąganiem 

efektów kształcenia. Znacząco zmienił się sposób przekazywania wiedzy, kształtowania 

kompetencji oraz umiejętności. Celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników, które mają 

znaczący wpływ na poprawę jakości kształcenia zdalnego w szkolnictwie wyższym.  

W materiale podjęto następujący problem badawczy w brzemieniu: Jakie działania mają 

największy wpływ na poprawę jakości kształcenia zdalnego w uczelniach wyższych ? W celu 

rozwiązania problemu badawczego, wskazano kierunki i struktury doskonalenia jakości 

kształcenia zdalnego.  

 

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, jakość, kształcenie, zdalne nauczanie. 

 

 

QUALITY MANAGEMENT OF REMOTE EDUCATION IN 

UNIVERSITIES 
  

 

Abstrakt:The priority and one of the most important tasks of modern higher education is to 

constantly improve the quality of education. A pandemic that had to face contemporary 

universities was the pandemic, which caused fundamental changes in the field of education and 
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forced remote education on universities in an unprecedented situation. The digital revolution 

led to a sudden and quick application of tools to contact the teacher with students. 

The experience acquired during the operation of universities during the pandemic shows that 

distance learning will always be an important part of the education process. Remote learning 

after the pandemic is no longer just a futuristic vision for the chosen ones, but has become 

commonplace for all. The progressive digitization, thanks to the use of distance learning, gives 

students new opportunities to expand their knowledge. Many universities are considering 

introducing distance learning to their educational offer on a permanent basis. 

Universities face a huge challenge in conducting classes and effectively achieving educational 

results. The way of transferring knowledge, shaping competences and skills has changed 

significantly. The aim of the article is to identify factors that have a significant impact on the 

improvement of the quality of distance learning in higher education. The material deals with 

the following research problem: What activities have the greatest impact on improving the 

quality of distance learning at universities? In order to solve the research problem, directions 

and structures for improving the quality of distance learning were indicated. 

 

Keywords: higher education, quality, education, remote learning.      

 

 

1. Wprowadzenie 

 

Edukacja odgrywa ważną role w procesie rozwoju systemu gospodarczego oraz 

przeciwdziała kryzysom gospodarczym. Jest to związane z rozwojem państw i światowej 

gospodarki. W związku z tym potrzeby społeczne przyczyniły się do rozwoju uczelni 

wyższych. Dodatkowo w ostatnim czasie człowiek musiał się zmierzyć z szeregiem 

nieprzewidywalnych i nagłych zmian związanych z pandemią COVID-19. Dynamika zmian 

zachodząca na rynku pracy, pandemia Covid-19, potrzeba zaspokajania oczekiwań klientów, 

oraz rosnąca konkurencja spowodowały konieczność dostosowania edukacji do zmieniających 

się warunków. W tym celu w ostatnich latach opracowano szereg dokumentów oraz norm, 

a także tak bardzo istotne długoterminowe strategie rozwoju szkolnictwa wyższego.  

„W ostatnich latach opracowano wiele dokumentów normatywnych, dyrektyw i zaleceń w tym 

zakresie, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, np. normy ISO 9001 (PN-

EN ISO 9001:2015-10; modele doskonałości EFQM i CAF, modele bazujące na stałej 

samoocenie, a także dokumenty wypracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Fundację Rektorów Polskich, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich i Konferencję Rektorów 

Publicznych Szkół Zawodowych oraz i inne”. W tym celu zaproponowano rozwiązania  

w organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. „Zostały one ukierunkowane na 
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długoterminową strategię i program rozwoju wszystkich aspektów szkolnictwa wyższego, 

utworzenia nowoczesnego systemu edukacyjnego, doskonalenia zarządzania uczelnią”. 

Punktem wyjścia w konstruowaniu uczelni wyższej jest zapewnienie jakości kształcenia. 

„Głównym celem kształcenia jest otrzymanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych 

w działalności zawodowej. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym to pewien poziom 

kompetencji, który osiągają studenci, dostosowany odpowiednio do wymogów rynku pracy. 

Szkoły wyższe w nowych warunkach funkcjonowania występują w roli podmiotów 

gospodarczych, które zapewniają szerokie spektrum usług edukacyjnych, co wyznacza 

konieczność podwyższenia efektywności i jakości zarządzania”. Zarządzanie jakością 

kształcenia ma kluczowe znaczenie dla uczelni wyższych, jednak powinno być oparte na 

nowoczesnych rozwiązaniach, wówczas stanowić będzie przewagę konkurencyjną na rynku 

usług edukacyjnych. 

 

2. Zapewnienie jakości kształcenia w uczelni wyższej 

 

Współczesne uczelnie wyższe maja do wykonania szereg czynności i pomimo ich 

różnych uwarunkowań, najważniejszymi ich zadaniami jest kształcenie, wychowanie, 

prowadzenie badań naukowych oraz współpraca z otoczeniem. Perspektywy funkcjonowania 

uczelni wyższych są zależne także od szeregu czynników. Zarządzanie uczelnią wyższą stało 

się procesem bardzo złożonym. „Przyszłość polskich uczelni jest silnie uzależniona od ich 

skuteczności działania w aspekcie zarządczym, rynkowym i społecznym, dlatego muszą one 

dążyć do racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami i zwiększania swojej 

konkurencyjności na rynku edukacji wyższej”. Działania te z biegiem lat są coraz bardziej 

skomplikowane do wykonania z powodu zachodzących zmian na świecie i globalizacji. 

„Umiędzynarodowienie dydaktyki, wysoki poziom konkurencji na rynku międzynarodowym, 

konieczność komercjalizacji badań, szukanie partnerów zewnętrznych w realizacji misji 

edukacyjnej i badawczej – to jeden z podstawowych, ale nie jedyne z palety współczesnych 

wyzwań szkół wyższych. Jednym z kluczowych sposobów na obronę przed międzynarodową 

konkurencją jest budowanie jakości świadczonych usług w sferze kształcenia, badań  

i budowania środowiska”12. Genezy jakości można się doszukiwać już w „Kodeksie 

 
. 
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Hammurabiego”, gdzie za źle wykonaną pracę można było otrzymać surową karę. Działania 

projakościowe dotyczyły również najstarszych uczelni w Polsce, jednak to wejście Polski do 

Unii Europejskiej wzmocniło te działania. „Jednym z założeń rozpoczętego w 1999 roku 

procesu bolońskiego mającego na celu utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 

Wyższego (EOSW) oraz podniesienie międzynarodowej konkurencyjności europejskiego 

szkolnictwa wyższego było współdziałanie sygnatariuszy w zakresie zapewnienia jakości 

kształcenia. Narzędziem, które służy realizacji tego celu, są wspólne standardy zapewnienia 

jakości kształcenia”. Współcześnie jakość możemy definiować wielowymiarowo, odnosząc ja 

do różnych dziedzin życia. „Postrzeganie elementów otaczającej nas rzeczywistości  

w kontekście ich jakości jest cechą znaną współczesnemu człowiekowi, można ją zdefiniować 

jako umiejętność rozróżniania stopnia doskonałości. Należy więc, zdefiniować jakość w sposób 

umożliwiający jej obiektywne ocenianie”. Dzięki wykorzystaniu istniejącej wiedzy  

i informacji, podejmowane działania w celu poprawy zarządzania uczelnia wyższa, będą 

stanowiły wsparcie przy wykorzystaniu odpowiednich standardów zarządzania jakością. 

„Powszechną tendencją staje się w konsekwencji wypracowywanie odpowiednich, 

powszechnie akceptowanych standardów zarządzania jakością-zapewniania jakości. Standardy 

te są wypracowywane przez ośrodki decyzyjne poszczególnych państw lub ich zrzeszeń (na 

przykład przez organy oraz instytucje Unii Europejskiej). Pojawiły się też międzynarodowe 

instytucje aspirujące do ustalania uniwersalnych standardów jakości produktów oraz procedur 

zarządzania procesami ich wytwarzania i dostarczania do odbiorców. Taki charakter mają 

wspomniane wcześniej normy tworzące rozbudowany system standardów zapewnienia jakości 

produktów i zarządzania jakością, zbudowany na ISO 9001-2015” Wymagania te można 

stosować w każdej organizacji, niezależnie od profilu jej działalności. ”Cechą ostatnich 

kilkudziesięciu lat rozwoju państw jest kształtowanie się instytucji monitorowania oraz oceny 

jakości produktów o szczególnym znaczeniu społecznym, a także struktur organizacyjnych 

ukierunkowanych na ich wytwarzanie i dostarczanie. Instytucje te mają stanowić przy tym,  

w założeniu – podstawę zarządzania jakością produktu dostarczanego przez daną organizację, 

jak również zarządzania jakością funkcjonowania takiej organizacji. Dotyczy to także 

szkolnictwa wyższego i wykształcenia jako produktu wytwarzanego i dostarczanego 

odbiorcom, a także procesów kształcenia prowadzących do uzyskania tego produktu”. 

Wysoka jakość kształcenia w uczelniach wyższych, powinna być najważniejszym 

filarem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. „Jednym z modeli 
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umożliwiających uczelni wdrożenie skutecznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,  

a także stosowanie rozwiązań związanych z doskonaleniem realizowanych procesów oraz 

jakości świadczonych usług, jest system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy 

ISO 9001”13. „Norma ISO 9001 nie tylko zawiera wymagania dotyczące doskonalenia 

skuteczności systemu zarządzania jakością, ale również dostarcza rozwiązania w zakresie 

narzędzi, które powinny być stosowane w celu oceny tej skuteczności oraz identyfikowania 

potrzeb doskonalenia”. Zapewnienie jakości kształcenia jest procesem ciągłym, któremu 

sprzyja promowanie jak najlepszych rozwiązań mających związek z kształceniem.  

 

3. Wewnętrzny i zewnętrzny system zapewnienia jakości w uczelniach 

wyższych  

 

Jakość kształcenia powstaje w codziennych działaniach i jest wysiłkiem całej uczelni 

wyższej. „Doskonalenie jakości kształcenia w uczelni polega na ciągłym uczeniu się  

i wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych. Jest to proces tworzenia  

i stosowania narzędzi w celu zwiększenia stopnia skuteczności systemu zapewnienia jakości 

kształcenia oraz osiągania lepszych efektów kształcenia”. Proces doskonalenia uczelni 

wyższych musi również opierać się na weryfikacji przez organizacje zewnętrzne, organy 

nadzorujące pracę uczelni wyższych. „W Polsce zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym 

sprowadza się przede wszystkim do zapewniania jakości, co ma charakter wewnętrzny  

i zewnętrzny. Wewnętrzne rozwiązania opierają się przede wszystkim na systemach 

zapewniania jakości kształcenia wdrażanych przez uczelnie, z kolei zapewnianie zewnętrzne 

realizowane jest przez Polską Komisję Akredytacyjną”. Działania dotyczące jakości 

kształcenia uczelni wyższych powinny skupić się głownie na następujących czynnościach: 

- „Dostosowaniu programów kształcenia do Europejskich Ram kwalifikacji; 

- Zwiększeniu mobilności studentów, jak również doktorantów i nauczycieli akademickich; 

- Rozwijaniu innowacyjnych programów nauczania i metod kształcenia; 

- Rozwijania nowoczesnych form uczenia się; 

- Wdrożeniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jaskości Kształcenia”.  
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Zarzadzanie jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym w praktyce opiera się czterech 

najważniejszych standardach zarządzania jakością. „Dylematy związane  

z definiowaniem kategorii jakości nabierają szczególnego znaczenia w odniesieniu do sektora 

usług edukacyjnych. Wielowiekowa tradycja instytucji szkoły wyższej oraz współcześnie 

pełnione role w rozwoju społeczeństwa i gospodarki narzucają specyficzne podejście do 

problematyki jakości”14. Jedna z najważniejszych zasad jest stworzenie wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia, która to wynika ze standardów. „Standardy i wskazówki 

dotyczące zapewniania jakości w EOSW zostały opracowane przez Europejskie 

Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym i wprowadzone  

w 2005 roku, oraz zmodyfikowane w 2015 roku” oraz „zapisów Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia,  

a także trybu tworzenia i warunków, jaki musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia”. 

„Zgodnie z tymi wytycznymi każda uczelnia powinna ustanowić politykę w zakresie 

zapewniania jakości tworzącą element jej strategicznego zarządzania. Polityka jakości uczelni 

powinna być publicznie dostępna oraz wdrożona poprzez odpowiednie struktury i procesy, przy 

jednoczesnym zaangażowaniu w proces ciągłego doskonalenia interesariuszy zewnętrznych”. 

Oprócz polityki i procesów wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia powinny 

obejmować następujące działania:  

- „tworzenie oraz zatwierdzanie programów kształcenia oraz ich efektów, a także ich 

monitorowanie i weryfikowanie pod kątem spełnienia potrzeb studentów  

i społeczeństwa; 

- ocenianie studentów oraz ich angażowanie w proces kształcenia; 

-  zapewnienie jakości kadry dydaktycznej; 

- zapewnienie zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla studentów; 

- systemy informacyjne umożliwiające skuteczne zarządzanie oferowanymi programami 

studiów oraz innymi działaniami; 

-  publikowanie informacji na temat oferowanych programów kształcenia oraz ich efektów; 

-  poddawanie uczelni zewnętrznemu zapewnieniu jakości kształceni”.  

„Standardy i wskazówki dotyczące zapewniania jakości dla EOSW ustanowiły ramy dla 

wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości w uczelniach i systemach 
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szkolnictwa wyższego w Europie”15. „W celu funkcjonowania wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia uczelnie wyższe wprowadzają formalne rozwiązania, które 

wspomagają podnoszenie jakości kształcenia w jednostkach edukacyjnych zaprezentowano na 

Rysunku Nr 1. 

 

Rysunek 1. Rozwiązania wspomagające Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Pod red. T. Wawak, Wyzwania zarządzania jakością w 

szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie 1, Kraków 2011, s. 211. 

 

Do podmiotów otoczenia zewnętrznego można zaliczyć:  

- „państwowe instytucje nadzoru i kontroli, które będą oceniały uczelnię, przyjmując 

kryterium skuteczności oraz efektywności poniesionych nakładów oraz spełnienie 

progowych wymagań obligatoryjnych dla uczelni wyższej; państwo jest zainteresowane 

zwiększeniem dostępności studiów, zmniejszeniem kosztów jednostkowych kształcenia 

oraz racjonalnym wydatkowaniem środków budżetowych (Państwowa Komisja 

Akredytacyjna prowadząca obligatoryjną ocenę państwową); 

-  podmioty środowiska akademickiego, które będą zainteresowane poziomem realizacji 

przyjętych standardów akademickich dla danego wydziału, kierunku; środowisko 

akademickie zainteresowane jest rozwojem danej dziedziny wiedzy, ukształtowaniem 

wobec niej pozytywnych postaw studentów i praktycznego zastosowania w życiu 
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społecznym (np. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Fundacja Promocji i Akredytacji 

Kierunków Ekonomicznych i inne instytucje przeprowadzające tzw. ocenę środowiskową); 

- odbiorcy usług edukacyjnych, którzy będą zainteresowani skutecznością  

i efektywnością procesu kształcenia, wyposażeniem studentów w wiedzę, umiejętności i 

kompetencje pozwalające na podjęcie efektywnej działalności w konkurencyjnym 

otoczeniu (studenci, absolwenci, pracodawcy, lokalne społeczności inne podmioty 

otoczenia zewnętrznego szkoły - ocena rynkowa)”. 

Zapewnienie jakości kształcenia oraz wprowadzenie europejskiego systemu akredytacji są 

realizowane na dwóch płaszczyznach za pomocą wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości, który obejmuje jakość kształcenia w uczelniach wyższych oraz zewnętrzny system 

zapewnienia jakości, który obejmuje ścisłą współpracę  oraz wymianę doświadczeń  

z jednostkami akredytacyjnymi.  

   

4. Zarządzanie jakością kształcenia zdalnego  

 

Definiując jakość w kontekście zarządzania należy określić ją jak największy zakres 

oczekiwań klienta oraz sposoby ich zaspokojenia. „Zarządzanie, to racjonalna działalność 

kierownicza realizowana w oparciu o funkcje zarządcze, wykorzystująca zasoby organizacji 

dla realizacji sformułowanych celów, natomiast w kontekście zarządzania jakością będą to cele 

projakościowe, realizowane w ramach wdrożonego systemu jakości”. „Kompleksowe 

Zarządzanie Jakością stwarza konieczność przełamywania przyzwyczajeń, tradycji, 

systematyczne podnoszenie kwalifikacji, stawia wymóg identyfikowania się pracowników  

i studentów z uczelnią oraz przeobrażenia orientacji umysłowej w kierunku klienta, kosztów, 

kreatywności, komunikacji i kultury”. Dzięki zasobom materialnym i niematerialnym, uczelnie 

wyższe mogą się wyróżniać, prezentując to co mają najlepsze do zaoferowania. Ewolucja 

systemu zarządzania jakością kształcenia wymaga zwrócenia uwagi głównie na klienta, który 

znajduje się w centrum zainteresowania i podejmowania wszystkich działań projakościowych.  

W Polsce edukacja zdalna lat funkcjonuje od ponad dwudziestu lat. Powszechny dostęp do 

Internetu oraz technologii informatycznych wspierał rozwój narzędzi informatycznych do 

nauki zdalnej. „Jednak nikt nie postrzegał w tej formule edukacji rozwiązania, które można 

wdrożyć systemowo do formalnej edukacji. Co więcej – pewne rozwiązania formalno-prawne 

znacząco ograniczały możliwości stosowania metod i technik kształcenia na odległość”.  
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W ostatnim czasie dodatkowo, człowiek musiał się zmierzyć z szeregiem nieprzewidywalnych  

i nagłych zmian związanych z pandemią COVID-19. Zmiany te obejmowały wiele obszarów 

życia społecznego. Pojawienie się pandemii koronawirusa było szczególnie wielkim 

wyzwaniem dla środowiska akademickiego, które spowodowało konieczność wprowadzenia 

masowego nauczania zdalnego w systemie edukacji. Wywołana pandemia wymusiła nagły  

i przymusowy proces wdrażania rozwiązań edukacyjnych na odległość. „Wszystko to stało się 

silnym bodźcem zarówno do wytypowania wdrażanych rozwiązań technologicznych jak i do 

poważnej dyskusji dotyczącej pozycji i organizacyjnego sposobu realizacji nauczania  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”16. Szczególne znaczenie odegrały 

w tej sytuacji nowoczesne technologie informatyczne, które umożliwiły wdrożenie kształcenia 

zdalnego. „Niedostatki w zakresie synchronicznej i asynchronicznej komunikacji zdalnej, 

wypracowanych metodach publikacji treści edukacyjnych czy procesu organizacyjnego 

pozwalającego na bezpieczny przepływ informacji związanych z prowadzeniem procesu 

kształcenia stały się przyczyną wielu sytuacji kryzysowych”. Uczelnie wyższe musiały się 

zmierzyć ze zmianami w zakresie rozwoju edukacji. Zmiany te dotyczyły organizacji uczelni 

wyższych. „Zaistniała sytuacja kryzysowa wykluczała narzucanie konkretnych rozwiązań,  

a stawiała na promowanie wartościowych standardów oraz wspieranie i popularyzację dobrych 

praktyk. Jednakże konieczne było postawienie pewnych ram, które mogły gwarantować 

dbałość o jakość kształcenia”. System zarządzania jakością kształcenia charakteryzuje się 

następującymi cechami: 

- „optymalnym dopasowanie do wymagań otoczenia,  

- skutecznym, efektywnym i elastycznym procesem kształcenia,  

- ciągłym doskonaleniem procesu kształcenia przez tworzenie nowych wartości dla 

studenta”. 

Schemat modelu systemu zarządzania jakością kształcenia zdalnego w uczelni wyższej 

oparty na danych wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu procesu edukacyjnego, został 

zaprezentowany na rysunku numer 2. „Zarządzanie jakością kształcenia w szkole wyższej jest 

składową czterech aspektów doskonalenia procesu edukacyjnego: dydaktycznego, 

organizacyjnego, marketingowego i ekonomicznego. Doskonalenie jakości kształcenia  

w aspekcie dydaktycznym i organizacyjnym możliwe jest na postawie zaproponowanej oceny 

jakości kształcenia w szkole wyższej (zasady i organizacja procesu kształcenia, wewnętrznej, 
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zewnętrznej i kompleksowej oceny jakości kształcenia, stworzenia i organizacji BD o jakości 

kształcenia studentów i absolwentów oraz o jakości kształcenia w szkołach wyższych). Wartość 

jakości kształcenia w aspekcie ekonomicznym wyznacza się warunkami rynku usług 

edukacyjnych odpowiednich kierunków studiów. Wzrost poziomu cen usług edukacyjnych 

zmniejsza wielkość naborów studentów i ostatecznie prowadzi do zmniejszenia efektywności 

ekonomicznej uczelni”.  

 

Rysunek 2. Zarządzanie jakością kształcenia zdalnego oparte na danych wewnętrznego  

i zewnętrznego monitoringu kompetencji. Źródło: Opracowanie na podstawie: L. Dzhuguryan,, S. Iwan, 

and I. Marchuk, Zarządzanie jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym na podstawie monitoringu 

procesu edukacyjnego, Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019, s. 45. 

 

Zarządzanie jakością kształcenia w uczelni wyższej opiera się na szeregu powiązanych ze 

sobą działań. Działania realizowane w uczelni wyższej zostały podzielone na działania główne 

oraz działania wspierające. Najważniejszymi poczynaniami w tym kierunku są: 

- „marketing usług edukacyjnych,  
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- zarządzanie wiedzą (proces badawczo-naukowy),  

- projektowanie usługi edukacyjnej,  

- proces dostarczania usługi dydaktycznej – proces dydaktyczny,  

- komunikowanie się ze studentem”17.  

Marketing usług edukacyjnych polega głównie na możliwości wyboru uczelni przez 

studenta. Wiedza na temat swoich klientów - studentów, jest najważniejszym elementem, 

ponieważ można przewidzieć na jaki rodzaj usług jest zapotrzebowanie. Niezbędna wiedza 

pozwoli dostosować usługi do potrzeb klientów i uzyskać przewagę na rynku usług 

edukacyjnych. W przypadku kształcenia zdalnego, innowacyjne i kreatywne formy kształcenia 

będą odpowiednim motywatorem do przyciągania potencjalnych klientów.    

Zarządzanie wiedzą – rozumiany poprzez proces badawczo-naukowy. Ważną kwestią  

w doskonaleniu jakości procesu kształcenia zdalnego stanowi innowacyjny program studiów 

oraz elastyczny plan studiów. „W Polsce, poszczególne kierunki studiów w szkole wyższej 

podlegają akredytacji polegającej na sprawdzeniu, czy dany kierunek odpowiada 

przewidzianym dla niego standardom kształcenia”.     

Projektowanie usługi edukacyjnej ma kluczowe znaczenie w łańcuchu wartości zarządzania 

jakością kształcenia . Ważnym elementem jest stosunek ceny do jakości oferowanych usług 

edukacyjnych. Nowoczesne i innowacyjne programy kształcenia umożliwiające wszechstronne 

i specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na różnorodnych 

stanowiskach. Prowadzone wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusje, praca  

w grupach, praca indywidualna, przy wykorzystaniu platform internetowych (zdalnie). 

Na proces dostarczania usługi dydaktycznej składają się m. in. następujące podprocesy: 

proces dydaktyczny (definiowany w wymiarze: nauczyciel-student, program nauczania), 

obsługa techniczna zaplecza, obsługa biblioteczna, obsługa studenta,  

 organizacja praktyk zawodowych studentów). 

Proces komunikowania się ze studentem jest bardzo istotnym elementem., szczególnie 

kontakty i relacje pomiędzy szkołą wyższą (pracownikami administracyjnymi, pracownikami 

naukowo-dydaktycznymi i in.), a studentami. Wywołana pandemia wymusiła nagły  

i przymusowy proces wdrażania rozwiązań edukacyjnych na odległość. „Wszystko to stało się 

silnym bodźcem zarówno do wytypowania wdrażanych rozwiązań technologicznych jak i do 

poważnej dyskusji dotyczącej pozycji i organizacyjnego sposobu realizacji nauczania  

 
 



Zarządzanie jakością… 

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 370 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Szczególne znaczenie odegrały 

w tej sytuacji nowoczesne technologie informatyczne, które umożliwiły wdrożenie kształcenia 

zdalnego. „Niedostatki w zakresie synchronicznej i asynchronicznej komunikacji zdalnej, 

wypracowanych metodach publikacji treści edukacyjnych czy procesu organizacyjnego 

pozwalającego na bezpieczny przepływ informacji związanych z prowadzeniem procesu 

kształcenia stały się przyczyną wielu sytuacji kryzysowych”18. Działaniami wspierającymi 

zarządzanie jakością kształcenia zdalnego w uczelni wyższej są następujące zasoby: 

Zarządzanie zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy w uczelni wyższej. Proces kształcenia 

cechuje współpraca szkoły i studenta w tworzeniu wartości jaką jest usługa edukacyjna na 

wysokim poziomie. Kadra kierownicza, kadra naukowa oraz personel pomocniczy maja bardzo 

istotne znaczenie. Ważnymi kryteriami oceny jakości poza wiedzą i kompetencją są 

profesjonalizm, punktualność, wiarygodność oraz wysokie morale pracowników uczelni.  

W kwestii zarządzania informacją studenci budują swoje wyobrażenia o usłudze 

edukacyjnej na podstawie informacji dostarczanych także i przez szkołę. Są one ważnym 

elementem decyzyjnym, a także wspierającym w procesie tworzenia wartości usługi 

edukacyjnej.  

Istotnymi elementami są zasoby materialne tj. zasoby biblioteczne, urządzenie techniczne, 

budynki dydaktyczne i inne obiekty, ich stan oraz wyposażenie itp. warunkują prawidłową 

realizację pozostałych procesów podstawowych i wspierających, ważna jest zarówno jakość, 

jak i ilość zasobów. Ważna jest analiza i ciągłe doskonalenie. „Warunkiem realizacji koncepcji 

TQM jest bezwzględne zaangażowanie się naczelnego kierownictwa, które poprzez kulturę 

jakości opartą na wartościach akademickich wywoła pozytywne zmiany w postawach 

pracowników wobec problematyki jakości. Implementacja TQM wiąże się również ze 

zmianami w strukturze organizacyjnej w kierunku procesowego zarządzania 

uczelnią”.Zarządzanie jakością kształcenia zdalnego w jednostkach edukacyjnych jest 

procesem złożonym i wielowątkowym, w związku z tym istnieje potrzeba poszukiwania 

odpowiedniego wzorca zarządzania jakością.  
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5. Wnioski  

 

Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym a tym bardziej jakości kształcenia 

zdalnego w uczelniach wyższych nie jest tylko problemem polskim i europejskim. Jakość i jej 

standardy wzbudzają zainteresowanie na całym świecie. Wiąże się to z dynamicznie 

rozwijającym się szkolnictwem wyższym i rosnącymi kosztami dla skarbu państwa w tym 

zakresie. Istnieje potrzeba zapewnienia jakości kształcenia wynikająca z zaleceń Unii 

Europejskiej. Otwarcie się europejskiej przestrzeni edukacyjnej, ciągle zmieniających się 

potrzeb rynku, konkurencji między uczelniami wyższymi polskimi i międzynarodowymi 

wymaga to wdrożenia w szkole wyższej następujących zasad zarządzania jakością:  

1. „koncentracji na studencie, słuchaczu – organizacja zależy od swoich klientów i dlatego 

powinna znać bieżące i przyszłe ich potrzeby, powinna je spełniać, powinna starać się 

przekraczać oczekiwania klientów;  

• przywództwa – przywódcy ustanawiają wspólne cele oraz kierunki działania organizacji, 

powinni również tworzyć i utrzymywać wewnętrzne warunki, w których pracownicy mogą być 

w pełni zaangażowani w osiąganie celów organizacji; 

• zaangażowania pracowników – pracownicy na wszystkich szczeblach są istotą organizacji  

i ich pełne zaangażowanie pozwala wykorzystać posiadane umiejętności dla dobra organizacji, 

• podejścia procesowego – oczekiwane wyniki są osiągane bardziej efektywnie, gdy działania  

i odpowiednie zasoby są zarządzane w ujęciu procesowym; 

• systemowego podejścia do zarządzania – zidentyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie 

współzależnymi procesami jako systemem przyczyniania się do lepszej skuteczności  

i efektywności w osiąganiu założonych celów;  

• ciągłego doskonalenia – ciągłe doskonalenie wszystkich działań i procesów, powinno być 

nieustannym celem szkoły; 

• podejmowania decyzji opartych na faktach – skuteczne decyzje bazują na analizach danych  

i informacjach mających swe potwierdzenia w faktach,  

• współpracy z dostawcami opartej na wzajemnych korzyściach – organizacja i jej dostawcy są 

współzależni a oparta na wzajemnych korzyściach współpraca wymaga zdolności do tworzenia 

wartości dodanej. W procesie wdrażania koncepcji TQM w szkole wyższej kierownictwo może 

wykorzystać model zarządzania jakością określony w normie ISO 9001:2008 oraz Model 
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EFQM (European Foundation for Quality Management). Wymagania tych modeli zostaną 

omówione w rozdziale IV”19.  

Uczelnia wyższa, która chce być renomowana, musi zadbać  

o jakość kształcenia we wszystkich obszarach swojego działania. Musi bezustannie poszukiwać 

informacji na temat swoich mocnych i słabych stron, a także identyfikować swoją pracę  

w aspektach długo i krótko terminowych i identyfikować je z założonymi wcześniej celami. 

Nie ma określonego jednego wzorca zarządzania. Polityka edukacyjna państwa zaspokaja 

potrzeby grup społecznych, nadążając za rozwojem cywilizacji. Koncepcje zarządzania 

jakością kształcenia w uczelniach wyższych są różnorodne i szeroko rozumiane, do tego 

stopnia, że trudno je analizować. Istotnym elementem powodującym pochyleniu się nad 

jakością samej edukacji jest wzrost bezrobocia absolwentów oraz coraz trudniejsze 

przystosowanie się edukacji do potrzeb zmieniającego się świata. W takiej sytuacji kształcenie 

zdalne ma wymiar społeczny i bardzo zróżnicowany, obejmuje bowiem powszechny dostęp do 

edukacji a jednocześnie jej jakość  i związane z tym koszty.  
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Streszczenie: Organizacja działająca zgodnie z koncepcją ciągłego doskonalenia często 9 
realizuje jednocześnie kilka projektów doskonalących. Najczęstsze błędy podczas planów 10 
doskonalenia wiążą się ze złym wyborem projektu. Artykuł przedstawia zatem propozycję 11 
systemu oceny projektów doskonalących z wykorzystaniem metod wielokryterialnych oraz 12 
implementację tego systemu jako narzędzie w środowisku MS Excel. Analityczny proces 13 

hierarchizacji (AHP) jest wykorzystany w celu ustalenia wag kryteriów i subkryteriów oceny, 14 
natomiast metoda WASPAS tworzy syntetyczny wskaźnik pozwalający na priorytetyzację 15 
analizowanych projektów. Proponowany system wraz z jego implementacją stanowi skuteczne 16 

narzędzie w koncepcji ciągłego doskonalenia organizacji. 17 

Słowa kluczowe: projekty doskonalące, ocena wielokryterialna, AHP, WASPAS. 18 

 19 
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 1 

1 Wprowadzenie  2 

Nierozłącznym elementem zarządzania organizacją jest poszukiwanie możliwości jej 3 

usprawnienia, zwiększenia jej sprawności i skuteczności (Juchniewicz, 2017). Podejście w 4 

zarządzaniu, w którym poprzez ciągłe zmiany następuje poprawa jakości produktów i procesów 5 

przedsiębiorstwa zostało nazwane terminem ciągłe doskonalenie (CI, Continuous 6 

Improvement). Może być ono realizowane na dwa sposoby (Nowosielski, 2014): poprzez 7 

ewolucyjne, powolne wdrażanie działań doskonalących oraz poprzez rewolucyjną przemianę 8 

w procesach przedsiębiorstwa, przyczyniających się do osiągania celów. Niezależnie od 9 

podejścia, realizacja CI wymaga systematycznego i uporządkowanego wdrażania projektów 10 

doskonalących oraz sprawnego zarządzania nimi (Szczęśniak, 2016). Często realizuje się kilka 11 

projektów jednocześnie, których efekty końcowe mogą z kolei wpływać na wynik realizacji 12 

procesów powiązanych. Jak wskazuje McLean, Antony i Dahlgaard (2017), najczęstsze błędy 13 

podczas planowania i zarządzania projektami doskonalącymi dotyczą złego wyboru projektów, 14 

jego zasobów lub zbyt szerokiego zakresu realizacji. Niniejsze badania poruszają temat 15 

rozwiązania pierwszego z wymienionych problemów. Celem artykułu jest przedstawienie 16 

skutecznego narzędzia do oceny i wyboru projektów doskonalących w oparciu o propozycję 17 

systemu oceny wielokryterialnej. W pracy podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie: które 18 

z kryteriów oceny projektów doskonalących są ważniejsze w ocenie ekspertów?   19 

Opisywany proces wyboru projektów opiera się na ocenie pojedynczego projektu (lub 20 

grupy projektów), który poprzez spełnienie obranych kryteriów pozwoli na realizację 21 

założonych celów organizacji. Podejście to umożliwia ocenę projektów doskonalących 22 

z uwzględnieniem różnych aspektów, ważnych w nowoczesnych organizacjach tj. 23 

odpowiedzialność społeczna, wpływ na środowisko, realizacja celów rozwojowych czy 24 

kryterium ekonomiczne. Propozycja jest wynikiem analiz realizowanych w ramach pracy 25 

dyplomowej (Świerczek, 2022) i stanowi rozwinięcie badań szeroko omawianych 26 

w publikacjach przeglądowych (Kucińska-Landwójtowicz et al., 2020, 2021),  jako  27 

alternatywa metodyki proponowanej przez autorów w (Rudnik et al., 2021). Piorytetyzacja 28 

kryteriów i ocena projektów jest realizowana z uwzględnieniem metod wielokryterialnych 29 

podejmowania decyzji, które są obecnie szeroko rozwijane i stosowane w praktyce (Trzaskalik, 30 

2014; Wikrus and Kukułka, 2017; Nermend, 2017;  Konopka, 2021).    31 
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Pozostała część artykułu podzielona jest na następujące rozdziały. Rozdział 2 szczegółowo 1 

opisuje ideę projektu doskonalącego oraz jego typy. Proponowane podejście do wyboru 2 

projektów doskonalących przedstawiono w rozdziale 3. Sekcja ta określa etapy systemu oceny 3 

projektów doskonalących, proponowany zestaw kryteriów, opisuje metodę AHP − 4 

wykorzystaną do oceny wag kryteriów oraz metodę WASPAS − tworzącą syntetyczny 5 

wskaźnik oceny projektu. Rozdział 4 zawiera studium przypadku zastosowania 6 

proponowanego podejścia. Opis implementacji podejścia w postaci narzędzia w środowisku 7 

MS Excel zamieszczono w rozdziale 5. Artykuł kończy się podsumowaniem. 8 

 9 

2 Projekt doskonalący i jego typy 10 

Podstawę projektów doskonalących stanowi “ciągła i długotrwała poprawa 11 

produktywności” (Nowak, 2008), a zatem dążenie do poprawy działań przedsiębiorstwa 12 

i osiąganie lepszych efektów takich jak polepszenie czasu trwania procesów, jakości produkcji 13 

czy też zmniejszenie kosztów (Trenkner, 2016). Zgodnie z (Kucińska-Landwójtowicz et al., 14 

2019) jako projekt doskonalenia możemy uznać wyjątkowe przedsięwzięcie, mające na celu 15 

osiągnięcie doskonalenia organizacji i jej procesów oraz będące sekwencją zakończonych 16 

i powiązanych działań. Wyróżnia się dwa kryteria doskonalenia procesów (Brajer-Marczak, 17 

2018). Pierwszym z nich jest ciągłość procesu doskonalenia, które bazuje na systematycznym 18 

wprowadzaniu zmian i dzieli się na dwie metody: ewolucyjne doskonalenie procesów, które 19 

ma charakter ciągły, a jego bazą jest japońska filozofia Kaizen oraz, obarczone dużym 20 

ryzykiem, radykalne, skokowe doskonalenie procesów. Drugie kryterium określa poziom 21 

doskonalenia i określa stopień zmiany realizacji procesów. 22 

Można wyróżnić wiele koncepcji i metod doskonalenia procesów. Z uwagi, iż ta tematyka 23 

jest szeroko omawiana w literaturze, w artykule zawęzimy się jedynie do lapidarnego skrótu 24 

ich opisu. 25 

Jedną z metod realizowanych w ramach projektu doskonalącego jest metoda Six Sigma, 26 

którą można wykorzystać w praktycznie każdym przedsiębiorstwie. Jest to filozofia utworzona 27 

przez korporację Motorola pod koniec lat 80. XX wieku. Celem tej filozofii jest osiągnięcie 28 

perfekcyjnej jakości i dostarczenie jej klientom, w niskiej cenie, przy jednoczesnym 29 

zwiększeniu zysków. 30 

Innym podejściem jest Lean Management − japońska koncepcja z lat 50. XX wieku. 31 

Główne założenia tej metody to wyeliminowanie wszelkiego rodzaju strat, czyli 32 
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marnotrawstwa zapasów i czasu, zbyt dużego obciążenia pracowników, maszyn i procesów 1 

oraz eliminacja nieprawidłowości i nieregularności działań (Bogacz, and Migza, 2016; 2 

Janiszewski and Siemieniuk, 2012). 3 

Te dwa podejścia, które znacząco się od siebie różnią, mogą się doskonale uzupełniać. 4 

Koncepcja Lean Six Sigma jest dwuetapowa i realizuje cele obu metod (Gollinger-Tarajko and 5 

Podsiadło, 2012; Grudowski et al., 2012). Ciągłe doskonalenie poprzez eliminację 6 

marnotrawstwa oraz redukcję zmienności w procesach produkcyjnych spowodowało powstanie 7 

korzyści w postaci zminimalizowania kosztów, zwiększenia skuteczności procesów oraz 8 

zwiększenie zysków. Przedstawione tu trzy koncepcje to jedynie kropla w morzu metod 9 

doskonalenia, można tutaj przytoczyć również koncepcję Total Quality Management, Pętlę 10 

Deminga, projekty Kaizen czy Koła Jakości.  11 

 12 

3 Propozycja systemu oceny projektów doskonalących 13 

Według Kornfeld i Kara (2011) wybór projektów usprawniających jest złożonym 14 

i wieloaspektowym działaniem decyzyjnym, które staje się coraz bardziej skomplikowane wraz 15 

ze wzrostem wielkości organizacji i liczby potencjalnych projektów. W artykule zakłada się, 16 

że system oceny projektów doskonalących powinien spełniać następujące założenia. System 17 

powinien uwzględnić wiele kryteriów oceny, zarówno zyskowych, jak i kosztowych. Kryteria 18 

te powinny być dobrane według ich ważności, a sama ocena powinna być oceną ważoną z 19 

perspektywy kryteriów. Wynik jako syntetyczny wskaźnik, powinien pozwolić na 20 

uszeregowanie i docelowy wybór projektów doskonalących. Finalnie cała procedura nie 21 

powinna być skomplikowana, gdyż ma ona umożliwić interpretację wyników pracownikom 22 

przedsiębiorstw. System obejmujący te założenia może być realizowany w sześciu etapach 23 

(Rysunek 1). 24 
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 1 

Rysunek 1. Etapy  systemu oceny procesów doskonalących. Źródło: opracowanie własne 2 

3.1 Analiza projektów doskonalących w przedsiębiorstwie 3 

Skuteczne zarządzanie projektami lub portfelem projektów, niezależnie od ich rodzaju, 4 

wymaga w pierwszej fazie utworzenie strategii inwestycyjnej. Strategia ta ma za zadanie 5 

alokować fundusze w odpowiednich kategoriach inwestycyjnych. Warunkiem koniecznym jest 6 

tutaj zgodność projektu/portfela z założoną strategią organizacji. Na tym etapie pomocne mogą 7 

być popularne modele analiz strategii portfela takie jak: macierz zgodności strategii, macierz 8 

dystrybucji projektów, macierz BCG itp. Powyższa ocena zgodności projektu z założoną 9 

strategią jest również wykorzystywana przy późniejszej analizie hierarchizacji/uszeregowania 10 

projektów i ich ostatecznego wyboru do kategorii budżetowania. 11 

3.2 Wybór struktury kryteriów i subkryteriów oceny projektów doskonalących 12 

Aby dokonać hierarchizacji projektów doskonalących należy odpowiednio dobrać kryteria 13 

ich oceny. W tym celu menadżer portfela (zespół zarządzający projektami) powinien posiadać 14 

szeroką wiedzę na temat przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz badanego procesu, 15 

a w szczególności być świadom założonych celów organizacji. W artykule przedstawiono 16 

propozycję struktury kryteriów, wraz z przynależącymi do nich kryteriami pomocniczymi 17 

(subkryteriami) dla przedsiębiorstwa produkcyjnego (Rysunek 2). Kryteria te są na tyle ogólne, 18 

iż można je przenieść i dopasować do wymagań szerokiego wachlarza przedsiębiorstw.    19 

 20 
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Legenda do struktury hierarchicznej kryteriów:  

K.R. – kryterium rynkowe  

K.R.1 – zadowolenie klientów 

K.R.2 – dostępność produktu 

K.R.3 – jakość produktu 

K.R.4 – rozpoznawalność przedsiębiorstwa 

 

K.Ekol. – kryterium ekologiczne 

K.Ekol.1 – utylizacja odpadów 

K.Ekol.2 – segregacja odpadów  

K.Ekol.3 – redukcja emisji szkodliwych czynników 

do środowiska 

 

K.S. – kryterium społecznej odpowiedzialności 

K.S.1 – warunki pracy 

K.S.2 – umiejętności i wykształcenie pracowników 

K.S.3 – zadowolenie i satysfakcja pracowników 

 

K.Ekon. – kryterium ekonomiczne 

K.Ekon.1 – koszty  procesu 

K.Ekon.2 – koszty inwestycji  

K.Ekon.3 – zysk finansowy 

 

K.P. – kryterium planistyczne 

K.P.1 – terminowość procesów 

produkcyjnych 

K.P.2 – terminowość dostaw materiałów 

K.P.3 – terminowość dostaw do klientów 

 

K.O. – kryterium ogólnorozwojowe 

K.O.1 – sytuacja finansowa 

K.O.2 – zaplecze technologiczne 

K.O.3 – zaplecze pracownicze 

 

Rysunek 2. Struktura hierarchiczna kryteriów w ocenie projektów doskonalących. Źródło: opracowanie 1 

własne 2 

 3 

Jako pierwsze wyznaczono kryterium rynkowe, w którym zwraca się uwagę na proces oczami 4 

klienta. Subkryteria tej oceny to: zadowolenie klientów, dostępność i jakość produktu oraz 5 

rozpoznawalność marki przedsiębiorstwa. Kolejne jest kryterium ekologiczne, które 6 

w obecnych czasach ma szczególne znaczenie. Zwraca się tutaj uwagę na segregację 7 

i utylizację odpadów oraz redukcję emisji szkodliwych czynników dla środowiska. Czynniki 8 

społecznej odpowiedzialności to kryterium odnoszące się zarówno do wymagań wobec 9 

pracowników, jak i ich opinii. Subkryteria w tym przypadku obejmują sprawdzenie warunków 10 
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pracy, wykształcenie i wymagania kwalifikacji pracowników oraz ich zadowolenie 1 

i satysfakcję z wykonywanej pracy. Bardzo znaczącym dla przedsiębiorstwa aspektem jest 2 

ocena kosztów wdrażania projektu doskonalącego, czyli kryterium ekonomiczne. 3 

Wyszczególnić można tu koszty analizowanego procesu, który chcemy udoskonalić, 4 

wymagany do realizacji projektu wkład kapitałowy oraz zysk finansowy. 5 

Powyższe dość ogólne kryteria są niewystarczające do wykonania dogłębnej analizy planu 6 

doskonalenia organizacji. Wynikiem tego jest powiększenie puli kryteriów w zależności od 7 

potrzeb i celów przedsiębiorstwa. Dodatkowe w tym przypadku dla przedsiębiorstw 8 

produkcyjnych jest kryterium planistyczne, które głównie odnosi się do trzech mierników tj. 9 

terminowości procesów produkcyjnych oraz terminowości zarówno dostaw materiałów do 10 

firmy, jak i gotowych wyrobów dla klientów. Ostatnim kryterium głównym jest kryterium 11 

ogólnorozwojowe czyli ogólna ocena wpływu realizacji projektu doskonalącego na rozwój 12 

całego przedsiębiorstwa. Zawiera się w nim rozwój/wpływ projektu na sytuację finansową 13 

firmy oraz wpływ na rozwój zaplecza technologicznego i pracowniczego organizacji.  14 

3.3 Ustalenie wag kryteriów na podstawie metody AHP 15 

Analityczny proces hierarchizacji (AHP, Analytic Hierarchy Process), został 16 

zaproponowany w latach 70. XX wieku przez T. Saaty’ego i służył do “wspomagania 17 

formułowania i rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych” (Cabała, 2018). Metoda 18 

AHP składa się z fazy utworzenia struktury hierarchicznej kryteriów i subkryteriów (Rysunek 19 

2) oraz przeprowadzenia ocen, która odbywa się poprzez porównanie parami niezależnych od 20 

siebie kryteriów i subkryteriów. Do porównania używana jest dziewięciostopniowa skala 21 

Saaty’ego z wykonanym do niej opisem werbalnym (Tabela 1). Niedoskonałością tej metody 22 

jest możliwość pojawienia się zmian w rankingu kryteriów, w wyniku dodania nowego 23 

kryterium/podkryterium (Konopka, 2021). Jednakże w pracy rozważamy stały zakres 24 

proponowanych kryteriów. 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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Tabela 1. 1 

Skala Saaty’ego 2 

Ocena liczbowa 

(╪░▒) 
Ocena werbalna 

1 Kryteria jednakowo ważne: decydent uważa obydwa kryteria za jednakowo ważne. 

2 
Słaba przewaga: decydent uważa, że jedno z kryteriów jest niewiele ważniejsze od 

drugiego. 

5 
Umiarkowana przewaga: decydent uważa, że jedno z kryteriów jest dużo ważniejsze od 

drugiego. 

7 
Silna przewaga: decydent uważa, że jedno z kryteriów jest bardzo dużo ważniejsze od 

drugiego. 

9 
Bardzo silna przewaga: decydent uważa, że jedno z kryteriów jest ekstremalnie ważniejsze 

od drugiego. 

2,4,6,8 Oceny pośrednie. 

Odwrotności 

powyższych 

liczb 

Jeżeli i-temu kryterium porównywanemu z j-tym kryterium zostaje przyporządkowana 

jedna z wymienionych wyżej niezerowych ocen liczbowych, to j-temu kryterium, 

porównywanemu z i-tym, jest przyporządkowana odwrotność tej liczby. 

Źródło: (Saaty, 1987) 3 

W kroku pierwszym porównuje się kryteria główne między sobą – każdy z każdym, a 4 

następnie subkryteria (każdy z każdym w ramach danego kryterium). Łącznie otrzymujemy 5 

n+1 macierzy porównań, gdzie n stanowi liczbę kryteriów głównych. W naszym przypadku jest 6 

to liczba siedem. W analizach uwzględniamy iż: ὥ =1/ὥ , oraz ὥ  =1, gdzie ὥ  stanowi 7 

porównanie ważności (w skali Saaty’ego) i-tego kryterium/subkryterium względem j-tego 8 

kryterium/subkryterium, natomiast ὥ  jest porównaniem tego samego kryterium względem 9 

siebie. 10 

Kolejnym krokiem jest obliczenie dla każdego kryterium/subkryterium agregującej funkcji 11 

użyteczności. Wartość ta jest obliczana poprzez wyznaczenie wektora własnego macierzy lub 12 

jego przybliżenia w postaci średniej geometrycznej czy arytmetycznej (Prusak and Stefanów, 13 

2014). Wykorzystanie średniej arytmetycznej jest najczęściej wykorzystywanym i 14 

najprostszym sposobem wyznaczenia wag kryteriów. Wówczas procedura obliczeń wag dla 15 

każdej macierzy porównań jest realizowana poprzez następujące kroki: 16 
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1) Normalizowanie kolumny macierzy. 1 

2) Wyliczenie średniej arytmetycznej dla każdego znormalizowanego wiersza 2 

kryterium/subkryterium.  3 

 4 

Istotnym elementem jest spójność (niesprzeczność) macierzy ocen kryteriów. Macierze są 5 

spójne wówczas, kiedy współczynnik zgodności jest mniejszy niż 10%. Aby obliczyć jego 6 

wartość należy skorzystać ze wzoru (Saaty, 1987):  7 

#2
ὅὍ

ὙὍ
 (1) 

gdzie: CR – wskaźnik zgodności, CI – współczynnik rozbieżności, RI – współczynnik 8 

losowych zgodności. Wartość współczynnika zgodności RI dla określonej liczby kryteriów 9 

przedstawia tabela 2. 10 

Tabela 2 11 

Losowy indeks niezgodności (RI) 12 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,00 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Źródło: (Saaty, 1987) 13 

 14 

Współczynnik rozbieżności wyznaczany jest ze wzoru (Saaty, 1987): 15 

#)
ȿὲ ‗Ģȿ

ὲ ρ
ȟ (2) 

gdzie: n – liczba kryteriów/subkryteriów, λśr – współczynnik spójności, wyznaczany na 16 

podstawie: 17 

‗Ģ
ρ

ὲ
‗ȟ (3) 

‗

ὃ Ͻύ  

ύ
ȟ 

(4) 

Wówczas ύ stanowi wagę i-tego kryterium oraz ὃ  element macierzy A. 18 

3.4 Wybór kluczowych kryteriów w ocenie projektów doskonalących 19 
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Metoda AHP pozwala na wyliczenie wag, stanowiących o ważności analizowanych 1 

kryteriów i subkryteriów. Aby ostatecznie ograniczyć procedurę oceny do porównań projektów 2 

z wykorzystaniem jedynie kluczowych kryteriów dla danego przedsiębiorstwa, można 3 

arbitralnie wybrać najważniejsze kryteria, biorąc pod uwagę uszeregowanie wag globalnych 4 

kryteriów pomocniczych (subkryteriów). Wagi te stanowią iloczyny wagi kryterium głównego 5 

i wagi przynależącego do niego subkryterium.    6 

3.5 Ocena projektów doskonalących z wykorzystaniem metody WASPAS 7 

Metoda WASPAS (Weighted Aggregated Sum Product Assessment method) jest 8 

stosunkowo nową metodą, która wykorzystuje operatora agregacji na modelach sum ważonych 9 

i iloczynu ważonego (WSM i WPM). Zavadskas et al. (2012) jako pierwsi zaproponowali tę 10 

metodę jako podejście, którego dokładność jest większa niż pojedyncza metoda WPM lub 11 

WSM. Główne procedury metody WASPAS opisano poniżej. 12 

1) Utworzenie macierzy decyzyjnej składającej się z ocen każdego projektu 13 

doskonalącego dla wybranych kluczowych kryteriów. Macierz ta może mieć postać: 14 

ὢ

ὼ ὼ
ὼ ὼ

Ễ ὼ
Ễ ὼ

ể ể
ὼ ὼ

Ệ ể
Ễ ὼ

 (5) 

gdzie ὓ jest liczbą ocenianych projektów (ά ρȟȣȟὓ), ὔ liczbą kluczowych 15 

kryteriów według których oceniamy projekty (ὲ ρȟȣȟὔ ) oraz ὼ  jest oceną m-tego 16 

projektu względem n-tego kryterium (ὼ ᴙ . 17 

2) Normalizacja ocen stanowiących elementy macierzy ὢȡ 18 

− wzór dla subkryteriów zyskowych: 19 

ὼӶ
ὼ

άὥὼὼ
 (6) 

 20 

− wzór dla subryteriów kosztowych: 21 

ὼӶ
άὭὲὼ

ὼ
 (7) 

 22 

3) Obliczenie całkowitych, relatywnych ważności projektów Q(1) i Q(2), według modeli 23 

WSM i WPM: 24 
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ὗ ὼӶ ύ  (8) 

ὗ ὼӶ  (9) 

gdzie ύ  stanowi wagę n-tego kryterium kluczowego, ustaloną w metodzie AHP. 1 

4) Obliczenie syntetycznego wskaźnika ważności m-tego projektu doskonalącego 2 

(Zavadskas, and Chakraborty, 2014): 3 

ὗ πȟυὗ πȟυὗ . (10) 

 4 

3.6 Szeregowanie/wybór procesów na podstawie otrzymanych wyników miar syntetycznych 5 

 6 

Wyniki, otrzymane na podstawie procedury obliczeń metody WASPAS, pozwolą na 7 

uszeregowanie wag procesów doskonalących. Projekty o największej wadze mogą stanowić 8 

projekty najbardziej zgodne z celami udoskonaleń przedsiębiorstwa, a zarazem mogą być to 9 

projekty o najmniejszym ryzyku wdrożenia. 10 

 11 

4 Studium przypadku zastosowania proponowanego podejścia 12 

System oceny projektów doskonalących zostanie zobrazowany na podstawie zakładu 13 

produkcyjnego, który zajmuje się skupem i przetwórstwem mleka oraz obrotem handlowym 14 

artykułami spożywczymi. Produkty tego przedsiębiorstwa należą do tak zwanego „świeżego 15 

nabiału”. Bezpieczeństwo jakości produktów jest zapewniane dzięki aktywnemu systemowi 16 

zarządzania jakością BRC. Założenia polityki jakości realizowane są także poprzez ciągłe 17 

doskonalenie wdrożonego Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli 18 

(HACCP) oraz systemu bezpieczeństwa żywności, spełniającego konieczne wymagania 19 

Standardu Żywności BRD Food. Firma stale kontroluje jakość swoich produktów oraz warunki, 20 

w których są one produkowane, za pośrednictwem audytów wewnętrznych i zewnętrznych, 21 

profesjonalnych szkoleń pracowników oraz działań korygujących i zapobiegawczych. 22 

Przedsiębiorstwo uskutecznia swoją politykę jakości poprzez określone cele, które wyznacza z 23 
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uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa 1 

żywnościowego, higieny, ochrony środowiska oraz etyki personelu.  2 

Spośród wielu propozycji wprowadzenia usprawnień w przedsiębiorstwie, analizę wyboru 3 

projektu doskonalącego przeprowadzono na podstawie trzech głównych projektów: 4 

− instalacja paneli fotowoltaicznych,  5 

− zakup nowego systemu informatycznego, 6 

− zakup nowej maszyny na produkcję. 7 

Wstępnym celem badania było zastosowanie metody AHP i określenie ważności kryteriów 8 

oceny projektów doskonalących. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem narzędzia 9 

ankiety. Przykład pytania ankietowego zamieszczono na rysunku 3. Ankieta była kierowana do 10 

pracowników różnych działów, na różnych szczeblach hierarchii. Łącznie ankietę wypełniło 10 11 

osób.  12 

 13 

 14 

Rysunek 3. Przykładowe pytanie ankietowe. Źródło: opracowanie własne 15 

 16 

Wyniki przeprowadzonego badania zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej (Tabela 17 

3), jako wagi lokalne, które zostały wyliczone poprzez agregację wyników wag otrzymanych 18 

dla każdej ankiety osobno (za pomocą średniej arytmetycznej). Rysunek 4 przedstawia wykres 19 

ważności sukryteriów posortowanych od największej do najmniejszej wagi globalnej. Nad 20 

czerwoną linią znajduje się dziesięć najważniejszych subkryterów, które są brane pod uwagę w 21 

dalszym procesie wyboru projektu. Jak łatwo można zauważyć, „zysk finansowy” to 22 

subkryterium, które ma największe znaczenie w przedsiębiorstwie i znacznie wyróżnia się na 23 

tle pozostałych. Następnie, z o wiele niższą wagą, znajdują się subkryteria „terminowość 24 

dostaw do klientów” i „sytuacja finansowa”, których poziom jest porównywalny. Siedem 25 
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pozostałych subkryteriów, znajdujących się nad czerwoną linią to: „jakość produktu”, 1 

„redukcja emisji szkodliwych czynników do środowiska”, „terminowość procesów 2 

produkcyjnych”, „koszty całego procesu”, „koszty inwestycji”, „umiejętności i wykształcenie 3 

pracowników”, „zaplecze technologiczne”. Obliczone wyniki są zgodne z celami 4 

strategicznymi przedsiębiorstwa. 5 

Tabela 3. 6 

Wyniki końcowe – wagi lokalne kryteriów 7 

Kryteria 
Wagi 

lokalne 
Kryteria 

Wagi 

lokalne 

Kryteria główne Subkryteria kryterium społecznej odpowiedzialności 

Rynkowe 0,155 Warunki pracy 0,0238 

Ekologiczne 0,1279 
Umiejętności i wykształcenie 

pracowników 
0,0404 

Społecznej odpowiedzialności 0,0721 
Zadowolenie i satysfakcja 

pracowników 
0,0128 

Ekonomiczne 0,3563 Subkryteria kryterium ekonomicznego 

Planistyczne 0,1542 Koszty całego procesu 0,0464 

Ogólnorozwojowe 0,1479 Koszty inwestycji 0,0462 

Subkryteria kryterium rynkowego Zysk finansowy 0,234 

Zadowolenie klientów 0,0264 Subkryteria kryterium planistycznego 

Dostępność produktu 0,0247 
Terminowość procesów 

produkcyjnych 
0,049 

Jakość produktu 0,0774 Terminowość dostaw materiałów 0,016 

Rozpoznawalność przedsiębiorstwa 0,0304 Terminowość dostaw do klientów 0,0887 

Subkryteria kryterium ekologicznego Subkryteria kryterium ogólnorozwojowego 

Utylizacja odpadów 0,0249 Sytuacja finansowa 0,0876 

Segregacja odpadów 0,0326 Zaplecze technologiczne 0,0379 

Redukcja emisji szkodliwych czynników do 

środowiska 
0,0705 Zaplecze pracownicze 0,0221 

Źródło: opracowanie własne 8 

 9 
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 1 

Rysunek 4. Globalne wagi subkryteriów dla oceny projektów doskonalących. Źródło: opracowanie 2 

własne 3 

W rezultacie ocenę projektów doskonalących oceniano pod kątem następujących kryteriów: 4 

jakość produktu (ocena w skali 1-10; od słaba do bardzo dobra), redukcja emisji szkodliwych 5 

czynników do środowiska (ocena w skali 1-5; brak, w małym stopniu, w średnim stopniu, w 6 

dużym stopniu, w bardzo dużym stopniu), umiejętności i wykształcenie pracowników (ocena 7 

w skali 1-10; od słabe do bardzo dobre), koszty całego procesu (ocena w skali 1-4; niskie, 8 

średnie, wysokie, bardzo wysokie), koszty inwestycji (wysokość zainwestowanych środków w 9 

złotówkach), zysk finansowy (ocena w skali 1-10; od słaby do bardzo dobry), terminowość 10 

procesów produkcyjnych (ocena w skali 1-4; bardzo duże opóźnienie, duże opóźnienie, małe 11 

opóźnienie, brak opóźnienia), terminowość dostaw do klientów (ocena w skali 1-4; bardzo duże 12 

opóźnienie, duże opóźnienie, małe opóźnienie, brak opóźnienia), sytuacja finansowa (ocena w 13 

skali 1-5; bardzo zła, zła, średnia, dobra, bardzo dobra), zaplecze technologiczne (ocena w skali 14 

1-4; brak maszyn, jedna maszyna, kilka maszyn, rozbudowany park maszynowy). 15 

Tabela 4 przedstawia  proponowane oceny projektów oraz przybliżone koszty inwestycji, 16 

które zostały zaproponowane przez osobę decyzyjną w przedsiębiorstwie. Wykonanie 17 

procedury metody WASPAS (etapy 1-4) pozwoliły na wyliczenie wartości miar syntetycznych 18 

wag projektów. Wyniki zaprezentowano w tabeli 5. Jak można zauważyć uszeregowano 19 

ważność projektów następująco: Zakup nowego systemu informatycznego > Zakup nowej 20 

maszyny na produkcję > Instalacja paneli fotowoltaicznych. 21 

 22 

 23 
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Tabela 4. 1 

Wzór formularza oceny usprawnień 2 
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Instalacja paneli 

fotowoltaicznych 
6 4 5 4 210 000,00zł 5 4 3 2 4 

Zakup nowej maszyny na 

produkcję 
8 2 8 2 600 000,00zł 4 7 4 4 6 

Zakup nowego systemu 

informatycznego 
7 1 8 3 152 000,00zł 6 6 3 3 4 

Źródło: opracowanie własne 3 

Tabela 5. 4 

Wyniki końcowe, ranking projektów doskonalących - metoda WASPAS 5 

 Q(1) Q(2) Qm RANKING 

Instalacja paneli fotowoltaicznych 0,526157 0,699232 0,607694 3 

Zakup nowej maszyny na produkcję 0,630354 0,812873 0,721613 2 

Zakup nowego systemu informatycznego 0,68925 0,902318 0,795784 1 

Źródło: opracowanie własne 6 

5 Opis narzędzia do oceny technicznych procesów doskonalących 7 

Propozycja systemu oceny projektów doskonalących, aby mogła być skutecznie wdrażana 8 

w przedsiębiorstwach, musi stać się narzędziem, który pozwoli na dogodne wprowadzanie 9 

danych oraz automatyczne wyliczanie wyników analiz. W artykule przedstawiamy przykład 10 

zastosowania arkuszy i procedur VBA w oprogramowaniu MS Excel, do implementacji owego 11 

narzędzia.   12 
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Rysunek 5 przedstawia stronę startową programu. Kliknięcie przycisku „START” 1 

spowoduje przejście do arkusza zawierającego wagi wszystkich kryteriów (Rysunek 6), oraz 2 

przycisk przekierowujący użytkownika do arkusza ze strukturą hierarchiczną problemu 3 

decyzyjnego (Rysunek 7). 4 

 5 

 6 

Rysunek 5. Strona startowa programu do oceny projektów doskonalących. Źródło: opracowanie własne 7 

 8 

Rysunek 6. Wypełniony arkusz „WAGI”. Źródło: opracowanie własne 9 
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 1 

Rysunek 7. Przykładowa struktura hierarchiczna oceny projektów doskonalących Źródło: opracowanie 2 

własne 3 

 4 

Próba przejścia do następnego etapu bez wypełnionych wag spowoduje wyświetlenie błędu. 5 

Uzupełnienie wartości odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „wagi domyślne” (wagi 6 

wyliczone w przeprowadzonym badaniu – rysunek 4) lub przycisku „oblicz wagi”, który to 7 

pozwoli użytkownikowi na wypełnienie formularzy ankiety AHP. Formularze te (Rysunek 8), 8 

pozwolą użytkownikowi dokonać porównań kryteriów parami i ostatecznie wyliczyć wartości 9 

wag globalnych, stanowiących o znaczeniach subkryteriów dla użytkownika. 10 

Rysunek 9 przedstawia docelowy arkusz umożliwiający wyliczenie ważności projektów 11 

i ich priorytetyzację z wykorzystaniem metody WASPAS. Przykładowe okno do uzupełnienia 12 

danych przedstawia rysunek 10. 13 

Kliknięcie przycisku „OBLICZ” powoduje utworzenie rankingu, z którego odczytujemy 14 

które udoskonalenie jest najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa z perspektywy proponowanego 15 

systemu oceny (Rysunek 11). 16 
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 1 

Rysunek 8. Przykład analizy – fragment wypełnionego arkusza porównań parami. Źródło: opracowanie 2 

własne 3 

 4 

Rysunek 9. Arkusz analizy metodą WASPAS. Źródło: opracowanie własne 5 
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 1 

Rysunek 10. Przykładowe okno do uzupełnienia danych w metodzie WASPAS. Źródło: opracowanie 2 

własne 3 

 4 

Rysunek 11. Końcowy wynik analizy metodą WASPAS. Źródło: opracowanie własne 5 

 6 

6 Podsumowanie 7 

Ciągłe doskonalenie procesów należy do najistotniejszych elementów działania 8 

przedsiębiorstwa i wymaga wiedzy z zakresu wielu dziedzin, doświadczenia oraz pewnego 9 
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rodzaju determinacji. Skonstruowane modele zarządzania bardzo pomagają w osiągnięciu celu 1 

ale ich wdrożenie w niektórych przypadkach może być wyzwaniem dla pracowników.  2 

W artykule przedstawiono propozycję systemu oceny procesów doskonalących wraz z 3 

narzędziem, wspomagającym jego implementację w przedsiębiorstwie. Narzędzie spełnia 4 

założone funkcje i umożliwia ocenę projektów z wykorzystaniem ustalonego zestawu 5 

kryteriów i ich wag. Przedstawiony system oceny wraz z narzędziem jest dość intuicyjny, co 6 

powoduje łatwość jego zastosowania w przedsiębiorstwach. Ponadto wykorzystanie 7 

popularnego oprogramowania biurowego MS Excel jako środowiska obliczeniowego, nie 8 

wymusza na przedsiębiorstwach dodatkowych nakładów inwestycyjnych, a przedstawiane 9 

formularze można w łatwy sposób udoskonalić, aby spełniały bardziej spersonalizowane 10 

wymagania konkretnych użytkowników.  11 

Przedstawione badania ankietowe, w oparciu o analityczny proces hierarchizacji, wskazały 12 

że najważniejszym kryterium oceny projektów doskonalących jest wynik finansowy, który 13 

można przewidzieć po wdrożeniu danego usprawnienia. Kolejno dla przedsiębiorcy ważny jest 14 

wpływ usprawnienia na terminowość dostaw do klienta oraz na sytuację finansową 15 

przedsiębiorstwa, a także na jakość produktu i redukcję emisji szkodliwych czynników do 16 

środowiska. Można zatem zauważyć, iż czynnik finansowy jednak dominuje w ocenie potrzeb 17 

wdrażania usprawnień, niemniej jednak na drugim miejscu plasuje się dbałość o klienta – w 18 

postaci terminowego dostarczania produktu dobrej jakości oraz kolejno dbałość o środowisko 19 

– w postaci redukcji emisyjności szkodliwych substancji.  Niestety w dalszym ciągu, pracownik 20 

nie jest traktowany jako klient wewnętrzny – kryteria społecznej odpowiedzialności i dbałości 21 

o pracownika są najmniej ważnymi czynnikami w ocenie projektów doskonalących.  22 

Stosowanie podejścia wielokryterialnego w ocenie projektów ma też swoje negatywne 23 

aspekty. Wybór metody oceny i wartości wag kryteriów determinują ocenę końcową, a zatem 24 

wykorzystując inną niż WASPAS metodę tworzenia miernika syntetycznego możemy 25 

otrzymać inny zestaw wyników, podobnie jak dodając czy rezygnując z danego 26 

kryterium/podkryterium oceny.  27 

Proponowany system oceny jest pewnym ułatwieniem procesu decyzyjnego poprzez 28 

połączenie koncepcji z modelami matematycznymi, ale trzeba pamiętać, że nie każdy wynik 29 

będzie wynikiem pożądanym. Należy wziąć pod uwagę, że niewykonalnym jest zamiana 30 

pewnych aspektów na liczby, które da się przeliczyć, wykluczając udział człowieka w ocenie 31 

końcowej i wyborze projektu. 32 

 33 

 34 



V. Świerczek, K. Rudnik 

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 396 

Bibliografia 1 

1. Bogacz, A., Migza, M. (2016). Zastosowanie Lean Six Sigma w doskonaleniu procesów 2 
produkcyjnych w przemyśle wydobywczym, Inżynieria Górnicza, nr 4, pp. 16-20. 3 

2. Brajer-Marczak, R. (2018). Czynniki determinujące doskonalenie procesów – wyniki badań 4 
empirycznych, Miesięcznik TNOiK, Nr 8.  5 

3. Cabała, P. (2018) Proces analitycznej hierarchizacji w ocenie wariantów rozwiązań projektowych, 6 
Quartely Journal, No 1. 7 

4. Gollinger-Tarajko M., Podsiadło J. (2012). Lean Six Sigma - metodologia usprawniająca i 8 
optymalizująca procesy oraz struktury produkcyjne. In Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, 9 
Sikora T. and Giemza M. (red), Kraków. 10 

5. Grudowski P., Leseure E., Bigand M., Castelain E. (2012). Wykorzystanie metodyki Lean Six Sigma 11 
w doskonaleniu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse, 10/ 3, 12 
pp. 29-41. 13 

6. Janiszewski J. M., Siemieniuk K. (2012). Lean Management jako koncepcja wspomagająca 14 
zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i 15 
Zarządzania 30. 16 

7. Juchniewicz, M. (2017). Koncepcje doskonalenia organizacji – ewolucja, krytyka, perspektywy 17 
rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 463, DOI: 18 
10.15611/pn.2017.463.03. 19 

8. Kornfeld, B.J. and Kara, S. (2011), Project portfolio selection in continuous improvement, 20 
International Journal of Operations & Production Management, Vol. 31 No. 10, pp. 1071-1088. 21 
https://doi.org/10.1108/01443571111172435. 22 

9. Konopka, P. (2021). Metody wielokryterialnego podejmowania decyzji w badaniu ryzyka 23 
finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 24 

10. Kucińska-Landwójtowicz, Aneta, Czabak-Górska, I. D., and Lorenc, M. (2019). Project 25 
Management as an Element of Continuous Improvement in Production Companies. In K. S. Soliman 26 
(Ed.), Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Eco-27 
nomic Competitive Advantage. Proceedings of the 34th International Business Information 28 
Management Association Conference (IBIMA) (pp. 7730–7742).  29 

11. Kucińska-Landwójtowicz A., Czabak-Górska I., Rudnik K. and Lorenc M. (2020). Classification of 30 
Improvement Project Selection Methods, In Proceedings book of the 4th International Conference 31 
on Quality Engineering and Management / Sampaio Paulo et al. (red.), Proceedings of the 32 
International Conference on Quality Engineering and Management, 2020, International Conference 33 
on Quality Engineering and Management, pp. 532-549. 34 

12. Kucińska-Landwójtowicz, A., Rudnik, K. and Czabak-Górska, I. (2021). Methods of Improvement 35 
Project Selection: A Literature Survey. IFAC-PapersOnLine, 1, 134-139. doi: 36 
10.1016/j.ifacol.2021.08.015. 37 

13. McLean, R. S., Antony, J., Dahlgaard, J. J. Failure of Continuous Improvement initiatives in 38 
manufacturing environments: A systematic review of the evidence. Total Quality Management & 39 
Business Excellence, 28(3-4), 2017, pp. 219–237. https://doi.org/10.1080/14783363.2015.1063414 40 

14. Nermend K. (2017). Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji, 41 
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 42 

15. Nowak, M. (2008). Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. 43 
Metody i zastosowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. 44 

16. Nowosielski, S. (2014). Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji. Możliwości i ograniczenia, 45 
Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 340. 46 

17. Prusak A. and Stefanów P. (2014). AHP - analityczny proces hierarchiczny, Wydawnictwo C. H. 47 
Beck, Warszawa. 48 

18. Rudnik K., Bocewicz G., Kucińska-Landwójtowicz A., Czabak-Górska I. D. (2021). Ordered fuzzy 49 
WASPAS method for selection of improvement projects, Expert Systems with Applications, 169, 50 
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114471. 51 



Narzędzie do… 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 397 

19. Saaty, R.W. (1987). The analytic hierarchy process—what it is and how it is used, Mathematical 1 
Modelling, 9, pp. 161-176, https://doi.org/10.1016/0270-0255(87)904738.  2 

20. Szczęśniak, S. (2016). Proces ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa, Journal of Modern 3 
Management Process, 2(1). 4 

21. Świerczek V. (2022) Opracowanie systemu oceny technicznych procesów doskonalących (thesis). 5 
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Opole. 6 

22. Trenkner, M. (2016). Doskonalenie procesów i ich uwarunkowania, Zarządzanie i Finanse Journal 7 
of Management and Finance, Vol. 14. 8 

23. Trzaskalik, T. (2014). Wielokryterialne wspomaganie decyzji metody i zastosowanie, Polskie 9 
Wydawnictwo Ekonomiczne. 10 

24. Wikrus, M., Kukułka A., (2017). Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich 11 
zastosowanie w opracowaniu metody oceny niepotokowych procesów produkcyjnych. Innowacje w 12 
zarządzaniu i inżynierii Produkcji. Tom I, pp. 612-623. 13 

25. Zavadskas, E.K., Chakraborty, S. (2014). Applications of WASPAS Method in Manufacturing 14 
Decision Making, INFORMATICA, Vol. 25, No. 1. 15 

26. Zavadskas, E., Turskis, Z., Antucheviciene, J., and Zakarevicius, A. (2012). Optimization of 16 
weighted aggregated sum product assessment. Elektronika ir elektrotechnika, 122, pp. 3–6.  17 



M. Buczek, H. Wojtaszek 

      Management and Quality – Zarządzanie i Jakość, Vol 4, No 4 

 

398 

ANALIZA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH W SYTUACJACH 1 

KRYZYSOWYCH 2 

Michał BUCZEK1, Henryk WOJTASZEK2* 3 

1,2 Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa; Katedra Systemów Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, 4 
1 V-ce Prezes Studenckiego Koła Naukowego Total Quality Management,  ASZWOJ, Warszawa, 5 

michal.buczek@szeptem.pl, ORCID 0000-0003-2584-8801 2h.wojtaszek@akademia.mil.pl,  ORCID: 0000-6 
0002-3082-1219 7 

 8 
* Korespondencja: h.wojtaszek@akademia.mil.pl; Tel.: +261-814-645 9 

 10 

Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie typowych zachowań organizacyjnych  11 

w obszarze wdrażania i projektowania zmian w sytuacjach kryzysowych. Celami 12 

szczegółowymi jest ocena skuteczności, adekwatności i celowości różnych rodzajów zmian 13 

organizacyjnych oraz identyfikacja obszarów, podlegających gwałtownym zmianom w trakcie 14 

kryzysu. 15 

Słowa kluczowe: implementacja, zmiana, kryzys, analiza, organizacja.  16 

 17 

IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL CHANGES IN CRISIS 18 

SITUATIONS  19 

 20 

Abstract: The aim of the article is to indicate typical organizational behaviors in the area of 21 

implementing and designing changes in crisis situations. The specific objectives are to assess 22 

the effectiveness, adequacy and purposefulness of various types of organizational changes and 23 

to identify areas subject to rapid changes during the crisis. 24 

Keywords: implementation, change, crisis, analysis, organization. 25 

 26 



Analiza zmian… 

                                              Management and Quality – Zarządzanie i Jakość, Vol 4, No 4 

 

399 

1. Wprowadzenie  1 

Cechą charakterystyczną właściwie zarządzanej organizacji jest zapewnienie sprawnie 2 

funkcjonujących podsystemów, które regulują prawidłowe działanie struktury systemowej. 3 

Literatura precyzuje zakres definicyjny zmiany organizacyjnej, jako modyfikacje procesowe, 4 

które są dokonywane w ramach poszczególnych podsystemów firmy (Walas-Trębacz, 2009, 5 

s.32) . Analizując proces zarządzania zmianą, autor zwrócił uwagę na podział klasyfikacyjny 6 

zmian organizacyjnych, dokonany przez Quinna i Weck’a. Przytoczeni autorzy sprecyzowali 7 

podział zmian na: ciągłe oraz epizodyczne. Zmiana ciągła stanowi przekształcenie wewnątrz 8 

organizacji, które trwa nieustannie i stale ewoluuje. Następuje w wyniku wykonywanej pracy 9 

oraz zachodzących procesów społecznych. Istotny aspekt stanowią również zmiany 10 

epizodyczne, które następują na skutek ingerencji zewnętrznych. Pojawiają się sporadycznie, 11 

ale implikują konkretną, radykalną transformację (Strykowska, 2010, s.7-9). 12 

Czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne oddziałujące na strukturę systemową organizacji 13 

wywierają konieczność uwzględnienia specyfiki wdrażania zmian organizacyjnych  14 

w sytuacjach kryzysowych. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 15 

definiuje sytuację kryzysową, jako: ,,(…) sytuację wpływającą negatywnie na poziom 16 

bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne 17 

ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na 18 

nieadekwatność posiadanych sił i środków(...)” (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590). Niezbędne jest 19 

uwzględnienie potencjału logistycznego, obejmującego następujące zasoby logistyczne: zasoby 20 

ludzkie, zasoby materialne, zasoby finansowe, zasoby informacyjne. Na wypadek wystąpienia 21 

sytuacji kryzysowych wymienione komponenty należy właściwie zabezpieczyć ilościowo i 22 

jakościowo, stosownie do posiadanych sił i środków (Chrobak, 2017, s. 12-16). 23 

 24 

2. Wdrażanie zmian organizacyjnych 25 

Prawidłowe zarządzanie wprowadzaniem zmian powinno koncentrować się na zachowaniu 26 

elementów cyklu zarządzania zmianą. Istotny aspekt stanowi opracowanie strategii 27 

podejmowanych działań, przy dogłębnej analizie aktualnej sytuacji kryzysowej oraz słabych i 28 

mocnych stron organizacji lub firmy (Zając, 2015, s. 320). Zasadniczym celem wprowadzania 29 

transformacji jest utrzymanie sprawnego funkcjonowania rynkowego przy jednoczesnym 30 

zachowaniu oraz poprawianiu osiąganych przez firmę wyników. Sytuacja kryzysowa powinna 31 

zostać potraktowana jako wyzwanie lub szansa dla organizacji, która może być wykorzystana 32 
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w celach jej rozwoju. Istotne jest opracowanie właściwej polityki uwzględniającej plany 1 

perspektywiczne (Szcześniak, 2018, s.218). 2 

Zachowania organizacyjne są uszeregowane w obrębie trzech poziomów. Pierwszy z nich, 3 

indywidualny, koncentruje się na aspektach oddziałujących na postawę behawioralną 4 

jednostek, np. wartościach, przyjmowanych postawach, potrzebach. Następny poziom, 5 

grupowy, obejmuje atrybuty determinujące zachowanie zbiorowości ludzkich, zespołów oraz 6 

grup. Tę płaszczyznę rozpatruje się w oparciu o komunikację werbalną i niewerbalną. Ostatni 7 

rodzaj, międzygrupowy, skupia się czynnikach determinujących zachowanie całej grupy,  8 

w szczególności działania i postawy ludzkie. 9 

 10 

3. Zjawisko sytuacji kryzysowej 11 

Zjawisko sytuacji kryzysowej w organizacji występuje, gdy zdarzenie spełnia następujące 12 

cechy: 13 

- skutki są długotrwałe i spowodowały znaczne zakłócenia w funkcjonowaniu; 14 

- nastąpiło naruszenie zasad bezpieczeństwa w stosunku do planów strategicznych; 15 

- pojawiło się ryzyko przerwania działalności organizacji; 16 

- wystąpiły czynniki o charakterze socjopsychologicznym, osłabiające efektywność 17 

kapitału ludzkiego (strach, odczucie zagrożenia); 18 

- spowodowano negatywny wpływ na zasoby finansowe; 19 

- brak przewidywalności dalszego rozwoju sytuacji. 20 

Uwzględniając poszczególne etapy trwania sytuacji kryzysowej, wyszczególnia się 21 

konkretne fazy jej przebiegu. Wystąpienie przeszkód dla działalności organizacji, które mogą 22 

skutkować ograniczeniem jej działalności określa się mianem kryzysu jawnego. Analiza 23 

przeszkód uniemożliwiających korzystanie z sił i środków organizacji, pozwala na 24 

stwierdzenie, że istnieje faza kryzysu ukrytego. Natomiast oddziaływanie czynników 25 

endogenicznych oraz egzogenicznych, które stanowią zagrożenie dla funkcjonowania 26 

organizacji, klasyfikuje się jako kryzys potencjalny (Szcześniak, 2018, s.25-27). 27 

Każda pojawiająca się sytuacja kryzysowa jest procesem niekontrolowanym.  28 

W związku z tym, kluczową rolę odgrywa przepływ informacji w organizacji. Od jego 29 

prawidłowości zależy umiejętne podejmowanie decyzji przez menedżerów/kierowników  30 

w sytuacjach krytycznych. Wpływa on także na efektywność pracowników (dezinformacja 31 

spowoduje negatywne skutki). Na podstawie opracowanej polityki informacyjnej, 32 

menedżerowie będą w stanie wprowadzić rozwiązania, które utrzymają pracowników  33 

w firmie oraz zachęcą ich do przeciwdziałania kryzysowi (Walecka, Matejun, 2009, s.176-188). 34 
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 1 

4. Analiza wdrażania zmian organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych 2 

Dla wdrażania zmian organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych kluczowe jest 3 

zarządzanie ryzykiem. Pierwszym etapem jest skuteczna analiza środowiska bezpieczeństwa 4 

pod kątem podatności dla bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zabezpieczeń systemu 5 

ochrony . Efektywne zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych obejmuje ochronę 6 

atrybutów bezpieczeństwa informacji, tj. poufność, autentyczność, dostępność, integralność, 7 

rozliczalność, niezawodność . Zasadniczym elementem wstępnym jest zidentyfikowanie 8 

przyczyn ryzyka oraz uwzględnienie sfer i zasięgów jego występowania. Umiejętne 9 

pokierowanie procesem postępowania z ryzykiem po wcześniejszym jego oszacowaniu, 10 

spowoduje możliwość zminimalizowania negatywnych konsekwencji zagrożeń (Barczyk, 11 

2015, s. 258-259). 12 

 Wprowadzenie zmiany w sytuacji kryzysowej wywiera konieczność na osobach 13 

zarządzających organizacją, sporządzenia planu wdrażania zmian. Ponadto, niezbędne jest 14 

również utrwalenie tych modyfikacji. W niektórych sytuacjach kryzysowych niezbędne może 15 

się okazać przeprowadzenie restrukturyzacji. Wprowadzenie takiego rozwiązania może 16 

wpłynąć pozytywnie na rozwój ekonomiczny organizacji. Restrukturyzacja jest 17 

przeprowadzana w oparciu o szczegółowy plan skupiający się na dokonanej analizie rynkowej, 18 

weryfikacji stanu ekonomicznego firmy, oszacowanej prognozie długoterminowej. Dokonanie 19 

restrukturyzacji, jeśli jest niezbędna podczas sytuacji kryzysowej może zapobiec likwidacji 20 

organizacji (Strzemecki, 2015, s. 31-32). 21 

Uwzględniając właściwości zmian prewencyjnych, wdraża się je w celu zapobieżenia 22 

wystąpieniu określonej sytuacji. Najczęściej te zmiany są konfrontowane z systemem 23 

zarządzania całej organizacji. Jednakże, zdarzają się sytuacje, gdy stykają się  24 

z poszczególnymi pionami i komórkami organizacyjnymi. Przykładem zmiany o charakterze 25 

prewencyjnym jest zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego, gdy występują uzasadnione 26 

przesłanki, świadczące o tym, iż organizacja odnotuje znaczny wzrost sprzedaży internetowej, 27 

przy jednoczesnym spadku sprzedaży stacjonarnej w filii organizacji. W związku z tym, 28 

uzasadniony jest fakt, że 60% ankietowanych w badaniu wskazało, że zmiany prewencyjne są 29 

skuteczne. Ich skuteczność bezpośrednio powiązana jest z działaniami prognostycznymi, 30 

których zasadniczym celem jest monitorowanie zmian zachodzących w otoczeniu organizacji. 31 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że 30% badanych przedsiębiorców wskazało, iż nie 32 
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dostrzega skuteczności wynikającej ze zmian prewencyjnych, co zaprezentowano  1 

na rysunkach od 1 do 3. 2 

 3 

 4 
Rysunek 1. Zmiany prewencyjne pod względem skuteczności 5 

 6 

 7 

 8 

Rysunek 2. Zmiany prewencyjne pod względem adekwatności 9 
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 1 

 2 

Rysunek 3. Zmiany prewencyjne dotyczące wdrożenia kluczowych ewolucji 3 

 4 

Na powyższym rysunku 1 zaprezentowano zmiany prewencyjne w zakresie skuteczności, 5 

które pozwalają na stwierdzenie, iż respondenci (aż w 44%) prezentują odpowiedź „raczej tak” 6 

natomiast w najmniejszym stopniu tylko 2% zaprezentowali odpowiedź „trudno powiedzieć”. 7 

Z kolei na 2 rysunku zauważamy zmiany prewencyjne w zakresie adekwatności, gdzie  w 8 

największym stopniu (aż 60%) respondenci prezentują odpowiedź „zdecydowanie tak” 9 

natomiast „ex aequo” 14% dotyczy odpowiedzi: „raczej nie” oraz „trudno powiedzieć”. 10 

Natomiast na 3 rysunku zmiany dotyczące pełnionej kluczowej roli w zapobieganiu skutkom 11 

kryzysu można podsumować twierdząco, raczej tak i zdecydowanie tak – odpowiednio 18%  12 

i 24%. 13 

Na kolejnym etapie analizy, autorzy skupili się na zmianach restrukturyzacyjnych, które 14 

mają podwójne znaczenie dla organizacji (przetrwanie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz 15 

ochrona miejsc pracy, a także zabezpieczenie interesów wierzycieli). Zapobieganie skutkom 16 

kryzysu od początku 2022 roku jest znacznie utrudnione, ze względu na przerwy w dostawach 17 

komponentów, spowodowane wojną w Ukrainie. Trudności potęgują takie zjawiska, jak: 18 

opóźnienia w transporcie, inflacja, rosnące stopy procentowe oraz zmiany kursów walut, co 19 

zaprezentowano na rysunkach od 4 do 6. 20 

 21 

 22 
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 1 

Rysunek 4. Zmiany restrukturyzacyjne pod względem skuteczności 2 

 3 

 4 

Rysunek 5. Zmiany restrukturyzacyjne pod względem adekwatności 5 

 6 
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 1 

Rysunek 6. Zmiany restrukturyzacyjne wdrożenia kluczowej roli w zapobieganiu skutkom 2 

kryzysu.  3 

 4 

Na powyższych rysunkach od 4 do 6 zauważamy zmiany restrukturyzacyjne w trzech 5 

odsłonach prezentujących skuteczność, adekwatność oraz kluczową rolę w zapobieganiu 6 

skutkom kryzysu. Można łatwo wskazać, że skuteczność w zmianach organizacyjnych osiąga 7 

najwyższy współczynnik potwierdzający (aż 68%), w tym jako: „zdecydowanie tak” (38%) 8 

oraz „raczej tak” (30%). Z kolei 18% jest zdania „raczej nie”, 8% „zdecydowanie nie” i 6% 9 

„trudno powiedzieć”. Z kolei zmiany restrukturyzacyjne pod względem adekwatności  10 

w największym stopniu (32%) prezentują odpowiedź o znaczeniu „trudno powiedzieć”, później 11 

„raczej tak” 28% oraz 20% „raczej nie” oraz „ex aequo”  po 10% „zdecydowanie tak”  12 

i „zdecydowanie nie”. Natomiast pełnienie kluczowej roli w zapobieganiu skutkom kryzysu 13 

pokazuje dosyć zróżnicowane wyniki, gdzie 30% to jest „raczej tak”, 28% „trudno 14 

powiedzieć”, 26% „raczej nie” oraz 8% „zdecydowanie tak” i „zdecydowanie nie”. 15 

Ostatnim etapem analizy badania ankietowego jest uwzględnienie zmian naprawczych. 16 

Jedynie 28% respondentów opowiedziało się za ich skutecznością. Zmiany naprawcze są 17 

zorganizowane w oparciu o dwa fundamenty. Pierwszy element zakłada: uruchomienie 18 

krótkoterminowych środków finansowych, aby zwiększyć popyt oraz utrzymać dotychczas 19 

powstałe miejsca pracy. Drugi komponent koncentruje się na ,,mądrych inwestycjach”, których 20 

celem jest zapewnienie wyższej stopy wzrostu i trwałego dobrobytu w długim okresie czasu. 21 

Zaledwie 28% respondentów wskazuje na skuteczność takich rozwiązań. W wypadku analizy 22 

zmian naprawczych, Okazuje się, że 34% badanych zaprezentowało trudność  23 

w podjęciu decyzji w tym zakresie. 24 
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 1 

Rysunek 7. Zmiany naprawcze pod względem skuteczności 2 

 3 

 4 

 5 

Rysunek 8. Zmiany naprawcze pod względem adekwatności 6 

 7 
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 1 

 2 

Rysunek 9. Zmiany naprawcze pełniące kluczową rolę w odbudowie po kryzysie 3 

 4 

Na zaprezentowanym rysunku dotyczącym zmian naprawczych należy wskazać, że 5 

skuteczność jest prezentowana tylko w 28%, gdzie w 10% to odpowiedź na „zdecydowanie 6 

tak” oraz 18% „raczej tak”). Warto wskazać, że aż 34% badanych stwierdza, że ciężko było im 7 

odpowiedzieć na zadane pytanie. Z kolei 8% sądzi, że zdecydowanie nie zauważa tej 8 

skuteczności. Natomiast na zaprezentowanym drugim rysunku dotyczącym adekwatności, aż 9 

40% prezentuje swoje zdanie – stwierdzając, że  „zdecydowanie tak” oraz 8% „raczej tak”. 10 

Natomiast 30% „raczej nie” i „zdecydowanie nie” na 10%. Warto dodać, że 12% miało 11 

trudności z wyrażeniem własnego zdania. 12 

Na trzecim rysunku w zakresie pełnionej kluczowej roli w odbudowie po kryzysie należy 13 

wskazać, że aż 52% badanych respondentów zdecydowanie wskazuje na zmiany oraz 4% raczej 14 

nie dostrzega tejże zmiany. Z kolei 26% nie widzi tychże zmian, a 8% zdecydowanie ich nie 15 

zauważa oraz 10% ma trudności ze wskazaniem odpowiedzi. 16 

Na kolejnym rysunku 10 zaprezentowano obszary zmian organizacyjnych wdrażanych  17 

w kryzysie. 18 
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 1 

Rysunek 10. Obszary zmian organizacyjnych wdrażanych w kryzysie 2 

 3 

Autorzy stwierdzają, że w zakresie obszarów dotyczących zmian organizacyjnych 4 

wdrażanych w kryzysie w największym stopniu dotyczy to zmian dotyczących taktyki działania 5 

aż w 68% później niespełna 10% mniej zaprezentowano zmianę formuły pracy (home office). 6 

Natomiast zmiany w politykach i procedurach to (52%).  Następnym czynnikiem „ex aequo” 7 

wysokości 40% jest zmiana w sposobie zarządzania jak i również zmiana oferty oraz usług. 8 

Ostatnim zaprezentowanym wskaźnikiem 38% jest zmiana strategii marketingowej. W 9 

zasadzie można powiedzieć, że wyniki są bardzo podobne różniące się  10 

w granicach 20% bez znaczących odchyleń. 11 

 12 

5. Podsumowanie 13 

Proces zarządzania organizacją w sytuacjach kryzysowych jest nadzwyczajną formą 14 

sprawowania kontroli nad pojawiającymi się zagrożeniami. Emblematycznymi wyróżnikami 15 

zarządzania w sytuacjach kryzysowych są: znacznie ograniczony czas oraz wąski obszar 16 

możliwych do podjęcia działań (spowodowany ograniczeniem zasobów finansowych, rotacją 17 

pracowniczą w wyniku aktywności konkurencji, nie spłaconymi zobowiązaniami na rzecz 18 

Urzędu Skarbowego, falsyfikacją przekazów informacyjnych) . Doświadczenia wynikające  19 

z praktyki wskazują na fakt, że w większości sytuacje kryzysowe, które wystąpiły  20 

w organizacji wynikają z kilku źródeł. Bezpieczeństwo organizacji stanowi jedocześnie stan  21 

i proces, które podlegają dynamicznym zmianom . Istotnym elementem jest opracowanie przez 22 

organizację systemu zarządzania kryzysowego. Podczas jego planowania niezbędne jest 23 
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skupienie się na atrybutach, takich jak: instrumentalność, funkcjonalność, strukturalność, 1 

podmiotowość, celowość (Walas-Trębacz, Mariusz Sołtysik, 2014, s. 89-90). 2 

 Elementarne etapy wdrażania zmian organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych 3 

powinny koncentrować się na efektywnym gospodarowaniu posiadanym kapitałem 4 

intelektualnym. Nieodłącznym elementem jest również wprowadzanie innowacyjnych metod 5 

zarządzania do tradycyjnego podejścia systemowego. Wystąpienie sytuacji kryzysowej  6 

w określonej organizacji skutkuje nasileniem działalności firm konkurencyjnych na rynku. 7 

Warunkiem, który umożliwi przetrwanie organizacji w tych okolicznościach jest precyzyjne  8 

i sprawne wprowadzenie innowacji oraz umiejętne zarządzanie tym procesem. Niezbędne staje 9 

się wprowadzenie do strategii organizacji podejścia tzw. kultury elastycznej, czyli gotowości 10 

na zmiany (Molasy, Siuta-Stolarska, Zamiar, 2010, s. 161-167). 11 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonanej w oparciu o badania ankietowe, 12 

autorzy wyszczególnili wnioski. Należy zwrócić uwagę na fakt, że organizacje identyfikują 13 

różne typy i obszary zmian, które są wdrażane odpowiednio do kontekstu, uwarunkowań oraz 14 

prognoz. Zmiany prewencyjne w największym stopniu są adekwatne do prognoz i celu 15 

strategicznego istnienia organizacji. Zmiany restrukturyzacyjne są obarczone największym 16 

ryzykiem i niepewnością. Zmiany naprawcze w ponad 50% wpływają na podniesienie 17 

zdolności produkcyjnych po kryzysie. 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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 7 

Streszczenie: Wysoka jakość produktów przetwórstwa owocowo - warzywnego zależy od 8 

zachowania niezbędnych warunków higienicznych w przetwarzaniu owoców i warzyw, ale 9 

także od zachowania ich właściwości odżywczych. Jest to możliwe dzięki stosowaniu 10 

w procesie transportu, magazynowania, chłodzenia i przetwarzania odpowiednich technologii. 11 

Dostosowane są one do rodzaju i gatunku przetwarzanych owoców lub warzyw, gdyż każdy 12 

z nich charakteryzuje się swoistymi właściwościami organoleptycznymi oraz żywieniowymi, 13 

które w jak największym stopniu, w zależności od uzyskiwanego produktu przetworzenia, 14 

należy zachować. Celem artykułu jest analiza znaczenia czynników determinujących jakość 15 

produktów branży owocowo-warzywnej w świetle literatury przedmiotu i zaprezentowanie 16 

doświadczeń przedsiębiorstwa w opinii konsumentów. Praca składa się z dwóch części. 17 

Pierwsza z nich dotyczy czynników wpływających na zachowanie wysokiej jakości surowców 18 

i produktów przetwórstwa owocowo- warzywnego. Ponadto, omówiono sposoby 19 
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przechowywania owoców i warzyw w zależności od ich właściwości wynikających z gatunku 1 

a także wpływ procesów przechowywania i na zachowanie właściwości owoców i warzyw oraz 2 

zachodzące w nich procesy, które wpływają na obniżenie jakości produktu w przypadku 3 

zastosowania niewłaściwych technologii i rozwiązań produkcyjnych. W części drugiej 4 

dokonano analizy czynników wpływających na jakość produktów na przykładzie 5 

przedsiębiorstwa spożywczego. 6 

Słowa kluczowe: jakość, żywność, owoce i warzywa, magazynowanie. 7 

 8 

Summary: The high quality of fruit and vegetableprocessing products depends on the 9 

maintenance of the necessaryhygienicconditions in the processing of fruit and vegetables, but 10 

also on the maintenance of theirnutritionalproperties. It is possiblethanks to the use of 11 

appropriatetechnologies in the process of transport, storage, cooling and processing. 12 

Theyareadjusted to the type and species of processedfruitorvegetables, as each of 13 

themhasspecificorganoleptic and nutritionalproperties which, depending on the processed 14 

product obtained, should be preserved as much as possible. The aim of the article is to analyze 15 

the importance of factorsdetermining the quality of fruit and vegetable products in the light of 16 

the literature on the subject and to present the company's experience in the opinion of 17 

consumers. The work consists of two parts. The first one concerns the factorsinfluencing the 18 

preservation of high-quality raw materials and products of fruit and vegetableprocessing. In 19 

addition, the methods of storingfruit and vegetablesdepending on theirpropertiesresulting from 20 

the species as well as the impact of storage processes and the preservation of the properties of 21 

fruit and vegetables as well as the processes taking place in them, which reduce the quality of 22 

the product in the case of applyinginappropriatetechnologies and production solutions, 23 

arediscussed. The second part analyzes the factorsinfluencing the quality of products on the 24 

example of a food company. 25 

Keywords: quality, food, fruit and vegetables, storage. 26 

 27 

 28 

 29 



M. Wulczyńska 

         Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 413 

 1 

1. Wprowadzenie 2 

W gospodarce rynkowej każdy z pojawiających się na rynku produktów musi być 3 

atrakcyjny dla klienta. W przypadku produktów żywnościowych o atrakcyjności decyduje 4 

smak, zapach, właściwości organoleptyczne. Czynniki te składają się na jakość produktu oraz 5 

jego przydatność do spożycia. W gospodarce wolnorynkowej produkty, które nie spełniają 6 

oczekiwań nabywców oraz nie spełniają norm jakościowych są zastępowane przez inne 7 

konkurencyjne produkty, które dają konsumentom większą satysfakcję.  8 

Każdy produkt spożywczy, który trafia na rynek musi być bezpieczny dla konsumenta. 9 

Przedsiębiorstwa z branży spożywczej ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 10 

produkowanej żywności. W tym celu przeprowadzane są kontrole produktów wytwarzanych w 11 

zakładach przetwórczych, a one same stosują zarówno własne, jak i ogólnoeuropejskie normy 12 

jakości produkcji żywności. Normy jakościowe przestrzegane we wszystkich krajach Unii 13 

Europejskiej oraz przepisy prawa dają gwarancję ich przestrzegania oraz zapewnienie wysokiej 14 

jakości produktów żywnościowych. 15 

 16 

2. Jakość żywności 17 

Termin „jakość żywności” używany jest powszechnie przez konsumentów, producentów 18 

żywności, żywieniowców, ludzi nauki w dziedzinie żywności. Również nie jest on 19 

jednoznaczny i jasny oraz łatwy do zdefiniowania.   20 

Z punktu widzenia konsumenta jakość jest określana jako suma oczekiwań wiążących się z 21 

zakupem i użytkowaniem produktu. Problem ten jest bardzo istotny szczególnie w przypadku 22 

żywnościowych. Żywność pożądanej jakości posiada następujące cechy: 23 

− jest bezpieczna dla konsumenta, 24 

− posiada odpowiednie cechy sensoryczne, 25 

− posiada odpowiednią wartością odżywczą, 26 

− jest wygodna w użyciu (np. jest funkcjonalnie opakowana), 27 

− ma odpowiednią wartość rynkową opartą na właściwych relacjach pomiędzy ceną, 28 

a kosztami produkcji. 29 
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Współcześnie konsumenci zwracają coraz większą uwagę na zagrożenia jakości zdrowotnej 1 

żywności, czyli na bezpieczeństwo jej użytkowania. Jego zapewnienie stanowi pierwszy krok 2 

do zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości żywności, co jest niezbędne do jej 3 

wprowadzenia do obrotu (Lisiński, M., and Szarucki, M.,2021). 4 

 5 

 6 

3. Branża owocowo – warzywna w przemyśle spożywczym  7 

Przetwórstwo owoców i warzyw tworzy czwarty sektor polskiego przemysłu spożywczego, 8 

a jego udział  w produkcji sprzedanej artykułów spożywczych wynosi 8%. Branża na rynku 9 

umacnia się w związku z dynamiką wzrostu wartości sprzedanej tego sektora w odniesieniu do 10 

całej branży spożywczej. Polska jest w Unii Europejskiej szóstym producentem owoców i 11 

warzyw, pod względem wartości sprzedaży. Zajmuje także czołowe miejsce w produkcji 12 

przetworów z warzyw i owoców, gdyż posiada znaczny udział w kierowaniu surowców do ich 13 

przetwórstwa (Lazarowicz A.,2017).  14 

Motorem napędzającym rozwój polskiego rynku i przetwórstwa owoców oraz warzyw jest 15 

stale rosnący eksport produktów i przetworów. Przewaga konkurencyjna Polski nad innymi 16 

eksporterami w branży polega niższych kosztach pracy oraz wysokiej jakości owoców 17 

i warzyw. Odnotowuje się również wzrost spożycia przetworów warzywnych w kraju, który 18 

również przyczynia się do stymulacji rozwoju sektora mrożonek. 19 

 20 

4. Wpływ warunków zbiorów na jakość produktów  21 

Zbiór owoców i warzyw następuje po osiągnięciu przez nie dojrzałości zbiorczej.  22 

W przypadku większości warzyw dojrzałość zbiorcza przypada na dojrzałość konsumpcyjną. 23 

Z kolei owoce, głównie przeznaczone do dłuższego przechowywania i przerobu są zbierane 24 

przed osiągnięciem dojrzałości konsumpcyjnej. 25 

Zbiór nie hamuje procesów życiowych przebiegających w owocach i warzywach.  26 

W trakcie ich przechowywania dalej przebiega ich dojrzewanie. Zawarty w owocach  27 

i warzywach cukier ulega rozkładowi i jednocześnie może zachodzić w produktach hydroliza 28 

skrobi prowadząca do powstania cukrów prostych (np. w jabłkach) lub synteza skrobi z cukrów 29 
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(np. w fasoli). W czasie dojrzewania hydrolizie podlegają substancje pektynowe. Dochodzi do 1 

zmniejszenia się zawartości kwasów organicznych oraz garbników. Zachodzą również zmiany 2 

w barwnikach oraz następuje odparowanie wody. Niesie to za sobą zmiany cech 3 

organoleptycznych (smaku, zapachu, barwy, konsystencji). Przy szybko zachodzących 4 

niekontrolowanych procesach związanych z dojrzewaniem następuje zmniejszenie lub nawet 5 

utrata wartości konsumpcyjnych i przerobowych (technologicznych).  6 

Przydatność owoców oraz warzyw do przetwarzania jest zależna od ich właściwości 7 

morfologicznych, które wiążą się w dużym stopniu z gatunkiem i odmianą, składem 8 

chemicznym, odpowiednim stopniem dojrzałości. Wpływają one na gotowość produktu do 9 

przetworu oraz na jego jakość. 10 

Na dobrą wydajność składa się głównie mała ilość odpadów z owoców i warzyw przy ich 11 

czyszczeniu, obieraniu lub krojeniu. Tworzą ją: mała pestka u pestkowców, delikatna skórka, 12 

jednorodny kształt, małe komory nasienne, gładka nieporowata powierzchnia, mała ilość 13 

włókien oraz części zdrewniałych (np. w fasolce strączkowej), niewielka ilość części 14 

skamieniałych (np. w gruszce) oraz duża zawartość soku i ekstraktu (Mizera G., 2018). 15 

Jakość warzyw i owoców w handlu i przetwórstwie zależy od różnych czynników. Składają 16 

się na nie prócz właściwości produktów odmiana i warunki uprawy, sposób przeprowadzania 17 

zbiorów we właściwym stadium dojrzałości, odpowiednie przygotowanie do transportu i 18 

przechowywania. 19 

 20 

5. Przechowywanie owoców i warzyw  21 

Podstawowym zadaniem przechowywania warzyw i owoców jest ograniczenie strat 22 

ilościowych i jakościowych w okresie od zbioru do ich spożycia lub przetworzenia. Warunkiem 23 

racjonalnego przechowywania jest szybkie schłodzenie zimnym powietrzem produktów, przez 24 

ich zanurzenie w roztworach lub z zastosowaniem metody próżniowej. Pomimo schłodzenia w 25 

produktach roślinnych zachodzą procesy oddychania i związana  z tym emisja ciepła. Dlatego 26 

też podczas okresu składowania owoców i warzyw ciepło jest usuwane poza pomieszczenie 27 

chłodni i zapewnia się im odpowiednią cyrkulację powietrza. Tradycyjne przechowalnie nie są 28 

hermetyzowane, a obniżenie temperatury uzyskuje się  29 

w nich poprzez stosowanie agregatów sprężarkowych i czynników chłodniczych.  30 



Czynniki determinujące… 

Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 4 416 

Przechowywanie surowców roślinnych musi przebiegać w kontrolowanej i regulowanej 1 

atmosferze. Jest to szczególny rodzaj magazynowania, w którym obok temperatury 2 

i wilgotności reguluje się także skład atmosfery pomieszczenia. W praktyce utrzymuje się 3 

zawartość tlenu oraz dwutlenku węgla w stosunku 1:1 przy obecności azotu na poziomie 79%. 4 

Jest to regulacja jednostronna. W atmosferze regulowanej dwustronnie zmianie ulega zawartość 5 

wszystkich składników powietrza. Technika ta wymaga hermetycznych pomieszczeń 6 

przechowalniczych (Muzaffar K. and Ahmad S., 2022). 7 

Owoce i warzywa przechowywane są w chłodniach przez krótki okres czasu przypadający 8 

przed okresem przetwarzania. Ma to istotny wpływ na ich trwałość, jakość przydatność do 9 

przerobu.  10 

 Warzywa i owoce po zbiorze są ciągle żywymi organizmami. Dlatego też zachodzą w nich 11 

procesy metaboliczne – oddychanie i transpiracja.  12 

Transpiracja to wyparowywanie wody z owoców i warzyw przez ich aparaty szparkowe. 13 

Transpiracja powoduje utratę jędrności, więdnięcie, utratę soczystości  i w konsekwencji 14 

przydatności do handlu i spożycia.  15 

Oddychanie owoców polega na spalaniu związków organicznych nagromadzonych 16 

w produktach w procesie fotosyntezy przy udziale tlenu. Stosunek ilości wydzielonego 17 

dwutlenku węgla do ilości pobranego tlenu stanowi iloraz oddechowy. W normalnych 18 

warunkach jest on zbliżony do 1. Im wolniej przebiega oddychanie, tym wolniej owoce  19 

i warzywa dojrzewają, wolniej również postępuje ich  starzenie i obumieranie tkanek.   20 

W środkach żywnościowych w czasie przechowywania zachodzą liczne procesy 21 

biochemiczne, mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne. Powodują one zmiany jakościowe 22 

(korzystne lub niekorzystne). Na zmiany korzystne składa się poprawa smaku, wyglądu, 23 

zapachu, a na niekorzystne obniżenie cech jakościowych żywności oraz jej wartości 24 

technologicznej i odżywczej. 25 

Do procesów zachodzących w składowanej żywności należy oddychanie, dojrzewanie, 26 

autoliza, wysychanie i kiełkowanie. 27 

Oddychanie 28 

Oddychanie to proces, który zachodzącymi w surowcach, do momentu, kiedy nie zatraciły 29 

one jeszcze cech organizmów żywych. Jest tym intensywniejsze, im wyższa  temperatura 30 

panuje w magazynie i im większa jest zawartość tlenu w powietrzu. W czasie oddychania 31 

węglowodany utleniają się, wydziela się dwutlenek węgla, woda i ciepło. Staje się to przyczyną 32 
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obniżenia wartości odżywczej owoców i warzyw w miarę wydłużania czasu ich 1 

przechowywania. Wydzielanie ciepła może również prowadzić do zagrzewania surowców 2 

złożonych w zbyt wysokich warstwach i tym samym do ich gnicia (Wiśniewska M., 2021).  3 

W owocach przechowywanych w warunkach z małą ilością tlenu lub w zbyt wysokiej 4 

temperaturze zachodzi fermentacja. Jej produktami przejściowymi są aldehyd octowy i alkohol 5 

etylowy. Jeżeli oddychanie beztlenowe przebiega zbyt długo, owoce nabierają nieprzyjemnego 6 

smaku i zapachu, co związane jest z tym, że ich komórki stopniowo zamierają. Intensywność 7 

oddychania owoców wskazuje na przebieg procesów życiowych, jakie w nich zachodzą. Im 8 

wolniej one przebiegają, tym wolniej zachodzą procesy dojrzewania owoców, ich starzenia się 9 

i zamierania. Intensywność oddychania zależy od genetycznych własności magazynowanego 10 

gatunku owoców i warzyw (tab.1), od ich stanu fizjologicznego oraz od warunków 11 

zewnętrznych. 12 

 13 

Tabela 1.Podział wybranych owoców i warzyw pod względem intensywności oddychania 14 

Intensywność 

Tempo produkcji dwutlenku 

węgla w temp. 5oC 

[mg CO2·kg-1·h-1] 

Przykłady owoców i warzyw 

Bardzo niska <5 
Suszone owoce i warzywa, 

daktyle 

Niska 5-10 
Ogórek, pietruszka, 

winogrona, jabłka, kiwi 

Średnia 10-20 
Sałata, miechunka, banany, 

pomidor, brzoskwinie, kalafior 

Wysoka 20-40 Truskawki, por, karczoch 

Bardzo wysoka 40-60 Brukselka, groch, endywia, 

Ekstremalnie wysoka >60 Szpinak, pieczarki, szparagi 

Źródło: opracowanie własne 15 

 16 

Intensywność oddychania obniża się poprzez zwiększenie ilości dwutlenku węgla. W tym 17 

wypadku wykorzystuje się prawo działania mas. Zgodnie z nim nagromadzenie produktów 18 

reakcji zwalnia szybkość jej przebiegu. Ponieważ w tym przypadku produktem oddychania jest 19 

dwutlenek węgla, więc jego nagromadzenie w chłodni z kontrolowaną atmosferą (KA) będzie 20 

powodować zwolnienie oddychania. Jednak niektóre odmiany owoców przy wzroście stężenia 21 
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dwutlenku węgla do 6% reagują zaburzeniami fizjologicznymi. Podobnie reagują na zmiany 1 

ilościowe dwutlenku węgla różne odmiany owoców i warzyw. Obniżenie stężenia tlenu zależy 2 

od temperatury. W przypadku obniżenia poniżej poziomu krytycznego w danej temperaturze 3 

dochodzi do oddychania beztlenowego a w konsekwencji fermentacji owoców.  4 

 5 

5.1 Czynniki wpływające na przechowywanie owoców i warzyw 6 

Przechowywana żywność podlega różnorodnym przemianom. Po pewnym czasie 7 

doprowadzają one do zmniejszania wartości zdrowotnej, odżywczej i organoleptycznej. 8 

Produkty żywnościowe posiadają ograniczoną trwałość, zależną od składu chemicznego, 9 

obecnej w nim mikroflory i jej aktywności życiowej.  10 

Prócz w/w czynników duży wpływ mają czynniki środowiskowe, do których należą 11 

temperatura, skład gazowy powietrza, wilgotność, higiena przechowywania. Ich wpływ na 12 

jakość przechowywanych owoców i warzyw scharakteryzowano poniżej na rysunku 1. 13 

 14 

 15 

 16 

Rysunek1. Czynniki wpływające na przechowywanie owoców i warzyw 17 
Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Mizera, Wymagania technologiczne 18 

przechowywania owoców i warzyw, „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” 2018, Nr 6-7. 19 
 20 

Temperatura 21 

Temperatura stanowi podstawowy czynnik decydujący o właściwym przechowywaniu 22 

owoców. Jej obniżenie w czasie składowania owoców i warzyw spowalnia szybkość 23 

dojrzewania, co wpływa na wydłużenie okresu przechowalniczego. Obniżenie temperatury 24 

otoczenia wpływa na same owoce i warzywa oraz na grzyby chorobotwórcze, które powodują 25 
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gnicie produktów. Dlatego też należy je po zbiorze niezwłocznie umieścić w pomieszczeniach 1 

o niskiej temperaturze. Ważne jest, aby produkt nie został zmrożony i dlatego nastawia się 2 

termostat na 1-2oC powyżej temperatury zamrażania. W tabeli 2 przedstawiona została 3 

wymagana temperatura przechowywania wybranych owoców i warzyw.  4 

 5 

Tabela 2. Temperatura wybranych owoców i warzyw podczas przechowywania 6 

Warzywa i owoce Wymagana temperatura oC 

arbuz  10-16 

Burak 0 

Cebula 0-4 

Fasola 3-5 

Kalafior 0 

Marchew 0 

Melon 7-10 

Rzodkiewki 0 

Szparagi 0-2 

Źródło: opracowanie własne  7 

 8 

W celu przyspieszenia chłodzenia produktów uruchamia się urządzenia chłodnicze już na 9 

kilka dni przed spodziewanym załadowaniem komory chłodniczej. Jej ściany, sufit  10 

i podłoga muszą wytracać zakumulowane w nich ciepło tak, aby temperatura powietrza ustaliła 11 

się na poziomie 0oC. Instalacja chłodnicza musi umożliwiać wstępne chłodzenie owoców i 12 

warzyw. Produkty te posiadające temperaturę +15 ÷ +20oC muszą być w ciągu  24h schłodzone 13 

do temperatury +4 ÷ +6oC. 14 

W chłodniach owoców nie stosuje się odrębnych komór wstępnego schładzania, gdyż 15 

wymagałoby to podwójnego manipulowania produktami dostarczonymi z sadu lub pola do 16 

chłodni. Wraz z wypełnieniem komory chłodniczej produkty muszą być niezwłocznie  17 

dochłodzone do temperatury przechowywania. 18 

Wilgotność  19 

Owoce i warzywa mają w swoim składzie znaczne ilości wody. Przechowywane w suchej 20 

atmosferze łatwo tracą wodę na skutek transpiracji. Najmniejsze ubytki wagowe owoców 21 

powstają na skutek transpiracji w czasie przechowywania w kontrolowanych warunkach, gdyż 22 
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gazoszczelna komora stanowi hermetyczny i zamknięty układ, z którego przenikanie pary 1 

wodnej z komory na zewnętrzna jest praktycznie niemożliwe (McSheehy J., 2020).  2 

Ważną rolę w utrzymaniu korzystnej wilgotności powietrza w komorze odgrywa: 3 

− dobra izolacja termiczna, 4 

− szczelność ścian, 5 

− zapewnienie dostatecznie dużej powierzchni chłodnic. 6 

Większa powierzchnia chłodni sprzyja utrzymaniu w komorze wyższej wilgotności 7 

względnej. Przy zastosowaniu mniejszej powierzchni wilgotność względna jest niższa. 8 

Wilgotność względną powietrza w komorze oblicza się na podstawie różnicy temperatur 9 

pomiędzy średnią temperaturą powierzchni chłodnicy a średnią temperaturą powietrza  10 

w komorze. Jeśli powietrze, które wychodzi z chłodnicy ma temperaturę -8oC, to po odebraniu 11 

ciepła od schłodzonych owoców ogrzewa się do temperatury +5oC. Wilgotność względna 12 

powietrza wychodzącego z chłodnicy jest bliska 100%, ale po ogrzaniu się  spada do 35%. 13 

Jeżeli powietrze wychodzące z chłodnicy będzie miało temperaturę -1oC i ogrzeje się do +5oC, 14 

wtedy wilgotność względna ze 100% spadnie do 64%. Tak więc nastąpi dwukrotne zwiększenie 15 

wilgotności względnej powietrza. Dzięki temu zmniejszy się niedobór pary wodnej, zmniejszy 16 

intensywność transpiracji i ubytków masy owoców.  17 

Skład gazowy powietrza 18 

Przechowywanie owoców i warzyw w kontrolowanej atmosferze umożliwia ich dłuższe 19 

przetrzymywanie, gdyż następuje spowolnienie procesu dojrzewania. W temperaturach 20 

wyższych od +3oC intensywność oddychania surowców stopniowo maleje i obniża się 21 

zawartość tlenu z 21% do 2%. W temperaturze niższej zmniejszenie oddychania jest osiągnięte 22 

dopiero wówczas, gdy zawartość tlenu w atmosferze wynosi mniej niż około 10%. Przy 23 

poziomie tlenu wynoszącym 5% nie ma właściwych warunków do przechowywania owoców. 24 

Zawartość tlenu w atmosferze je otaczającej nie może wynosić mniej niż 2%.  25 

Higiena przechowywania 26 

Po zakończeniu każdego okresu przechowalniczego następuje oczyszczenie i odkażenie 27 

pomieszczeń i opakowań. Ściany i podłogi w przechowalniach muszą być  umyte ciepłą wodą 28 

i zdezynfekowane. Najprostszą formą dezynfekcji jest wapnowanie, natomiast bardzo 29 

skuteczną spalanie siarki. 30 

Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń oraz opakowań do przechowywania owoców 31 

i warzyw ogranicza rozwój chorób grzybowych w przechowalni.  32 
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Prócz w/w czynników, które mają wpływ na przechowywane owoce i warzywa ważna jest 1 

także cyrkulacja i wymiana ciepła w komorze. 2 

Powietrze, które przepływa przez komory przechowalnicze ma odbierać ciepło wydzielane 3 

przez przechowywane produkty i zapewniać jednolitą temperaturę w całej komorze 4 

przechowalniczej. Ilość powietrza cyrkulującego musi być zapewniona w taki sposób, aby 5 

różnica pomiędzy temperaturą na wywiewie była wyższa od temperatury na nawiewie o 0,8oC. 6 

Daje to możliwość utrzymania równomiernej temperatury i jednorodnego składu powietrza 7 

w całej komorze, którą wypełniają owoce i warzywa. 8 

Powietrze podczas cyrkulacji przesuwa się po drodze najmniejszego oporu. Jeżeli 9 

odległości między rzędami skrzynek oraz od ścian i sufitu są nierówne, wówczas chłodzone 10 

powietrze płynie tylko większymi kanałami. Jeżeli przestrzenie w komorach są zablokowane, 11 

wówczas powstają niechłodzone pola z podwyższoną temperaturą. Dobry obieg powietrza 12 

w komorze chłodniczej może być utrzymany w przypadku, jeśli odległość pomiędzy rzędami 13 

palet zbudowanych ze skrzynek wynosi od 5 do 10cm, a w przypadku skrzyń paletowych 10cm. 14 

Odległości od ścian bocznych musi wynosić od 10 do 20cm. Rzędy jednostek paletowych są 15 

zawsze formowane zgodnie z kierunkiem obiegu powietrza. W bezpośrednim sąsiedztwie 16 

chłodnic prędkość jest największa i dlatego należy stojące nich najbliżej  owoce i warzywa 17 

przykryć dla ochrony ich przed przechłodzeniem i wysychaniem. 18 

 19 

 20 

6. Analiza czynników determinujących jakość produktów w przedsiębiorstwie 21 

Przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku przetwórczym już od ponad 20 lat.Zajmuje się 22 

produkcją oraz eksportem owocowych i warzywnych. Działalność firmy nastawiona jest na 23 

skup oraz przetwórstwo owoców i warzyw. Oferuje sprzedaż swoich produktów w formie 24 

detalicznej oraz hurtowej skierowanej dla przemysłu i cateringu. 25 

Jakość i bezpieczeństwo produktów dla firmy stanowią priorytet. Podstawą polityki jakości 26 

w zakładzie  jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, które będą zaspokajać 27 

wymagania klientów. Uzyskanie najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów jest  28 

realizowane przez:  29 

− zapewnienie wysokiej jakości surowców, 30 
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− budowę nowych chłodni i modernizację linii technologicznych, 1 

− wdrożenie systemów kontroli jakości oraz bezpieczeństwa żywności, 2 

− zapewnienie odpowiedniego łańcucha dostaw. 3 

 4 

7. Metodyka badań 5 

Dnia 10 lipca 2021r. został przeprowadzony wywiad z Pełnomocnikiem ds. Systemu 6 

Zarządzania Jakością firmy dotyczący postrzegania determinant stanowiących o wyższej jakość 7 

wyrobów. Kwestionariusz był anonimowy a wyniki jakie zostały z niego uzyskane 8 

wykorzystane zostały na potrzeby realizacji niniejszego artykułu. Wyniki przeprowadzonego 9 

wywiadu zostały przedstawione poniżej. 10 

Poniżej zaprezentowano szczegółowy przebieg wywiadu, w którym litera S dotyczy 11 

studenta a P dotyczy Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. 12 

S: 1.Jak wygląda proces zakupu surowca do produkcji i na co zwraca się w tym procesie 13 

szczególną uwagę? 14 

P:Do każdej dostawy surowców zakupionych na potrzeby produkcji muszą być dołączone 15 

dokumenty tj. atest jakościowy oraz wyniki badań potwierdzające, że są one zgodne 16 

z obowiązującymi przepisami w zakresie zawartości metali ciężkich, azotanów, pozostałości 17 

pestycydów, mykotoksyn i kryteriów mikrobiologicznych oraz promieniowania radiacyjnego. 18 

Kierownik produkcji ocenia surowiec pod względem temperatury i na tej  podstawie decyduje 19 

o przekazaniu surowca do produkcji, nim to jednak nastąpi samochód transportowy wraz 20 

z surowcem podlega ważeniu.  21 

S: 2. Czy procesy magazynowania i przewozu według Pani/Pana decydują o jakości finalnej 22 

produktów i jaki sposób na nie wpływają?  23 

P: Według mnie mają one fundamentalne znaczenie dla jakości finalnej produktu. 24 

Wpływają one na nie w sposób bezpośredni ponieważ decydują o tym czy surowiec jest zdatny 25 

do dostarczenia go na kolejny etap produkcji oraz do konsumpcji. Wszelkie błędy powstałe w 26 

procesie magazynowania i transportu są niedopuszczalne, generują niepotrzebne koszty a 27 

ponadto uniemożliwiają dalsze wykorzystanie surowca.   28 

S: 3.Czy atesty bądź certyfikaty w Pani/Pana opinii stanowią gwarancję jakości 29 

wytworzonych produktów? 30 
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P: Uważam, że certyfikaty oraz atesty stanowią gwarancję wytworzonych produktów 1 

ponieważ potwierdzają jakość użytych surowców, a dzięki nim konsumenci chętniej sięgają po 2 

takie produkty.  3 

Podsumowanie 4 

Przeprowadzony wywiad z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością stanowi 5 

potwierdzenie, że wdrożone praktyki przedsiębiorstwa w zakresie jakości sprawnie funkcjonuje 6 

w firmie, przynosząc wiele korzyści m.in. eliminują niezgodności oraz zmniejszają koszty 7 

produkcji, przyczyniają się do powtarzalności jakości oraz zaangażowania i satysfakcji 8 

wszystkich stron zainteresowanych.  Dzięki tym praktykom do produkcji dopuszczany jest 9 

tylko surowiec najwyższej jakości a dzięki odpowiednim procesom magazynowania i 10 

transportu do konsumenta trafia wyrób o odpowiedniej jakości, spełniający jego oczekiwania. 11 

 12 

8. Wyniki badań i analiza 13 

Celem badań była analiza postrzegania przez wybranych konsumentów jakości wyrobów 14 

przedsiębiorstwa. 15 

Do realizacji uzasadnienia problemu badawczego oraz do przeprowadzenia badań 16 

ankietowych przyjęto następujące hipotezy badawcze: 17 

Hipoteza główna: 18 

Dobór surowca do produkcji  jest istotnym czynnikiem determinującym jakość wyrobów. 19 

Hipotezy szczegółowe: 20 

1.Jakość procesów magazynowania i przewozu surowców owocowo - warzywnych 21 

determinuje jakość  finalną produktów. 22 

2.Certyfikaty na wyroby spożywcze są gwarantem jakości produktów. 23 

Narzędzie badawcze 24 

W celu przeprowadzenia analizy postrzegania przez konsumentów jakości wyrobów firmy  25 

oraz determinant ich wyboru posłużono się specjalnie skonstruowaną do tego celu ankietą. 26 

Kwestionariusz ankiety zawierał metryczkę składającą się z płci, wieku, miejsca zamieszkania 27 

oraz statusu zawodowego a także 3 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Badanie zostało 28 

przeprowadzone w lipcu 2021 roku wśród klientów firmy. W ankiecie brała udział 120-29 

osobowa grupa pracowników (klientów wewnętrznych) w firmie na różnych stanowiskach. 30 
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W celu zilustrowania otrzymanych wyników badań niektóre z danych przedstawiono 1 

w formie wykresów kołowych i słupkowych. 2 

W tabeli (tab. 3) poniżej zaprezentowano rozkład próby badawczej. 3 

 4 

Tabela 3. Charakterystyka próby badawczej 5 

Dane metryczkowe 
Respondenci 

Liczba osób % 

Płeć 
Kobiety 79 65,8 

Mężczyźni 41 34,2 

Wiek 

Poniżej 25 lat 12 10 

25-40 lat 85 71 

41-55 lat 15 12,5 

Powyżej 55 lat 8 6,5 

Miejsce 

zamieszkania 

Wieś 28 23,3 

Miasto 92 76,7 

Status zawodowy 

Student 16 13,3 

Osoba pracująca 102 85 

Emeryt/rencista 2 1,7 

Bezrobotny 0 0 

Źródło: opracowanie własne 6 

 7 

W badaniu wzięło udział 120 osób w przedziale wiekowym poniżej 25 – powyżej 55 lat. 8 

Kobiety stanowiły 65,8%, natomiast 34,2% to mężczyźni, co wynika ze specyfiki produkcji 9 

firmy. Najliczniejszą grupę osób stanowiły osoby w wieku 25-40 lat, co można tłumaczyć 10 

posiadaniem odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Przeważająca większość respondentów 11 

- 92 osób (76,7%) to mieszkańcy miasta, pozostałą grupę stanowią mieszkańcy wsi-  28 osób 12 

(23,3%). Status zawodowy respondentów to w znacznej części osoby pracujące (85%), a także 13 

studenci (13,3%) oraz emeryci i renciści (1,7%). 14 

Pytanie 1. Czym kieruje się Pan/Pani przy zakupie produktów owocowo-warzywnych? 15 
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 1 

Rysunek 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie "Czym kieruje się Pan/Pani przy zakupie produktów 2 
owocowo-warzywnych?" 3 

Źródło: opracowanie własne 4 
Jedną z najczęściej wskazywanych przez konsumentów determinantą wyboru produktów  5 

jest cena (4,72) oraz termin ważności (4,66). Świadczyć to może o tym, że data przydatności 6 

do spożycia stanowi wyznacznik jakości - informuje do kiedy produkt jest zdatny do 7 

bezpiecznego spożycia i nie zagraża zdrowiu konsumenta. Skuteczność mrożenia (4,52) jest 8 

ważna dla ankietowanych ze względu na fakt, iż złe warunki transportu bądź przechowywania 9 

bezpośrednio wpływają na jego jakość - znacznie ją obniżając. Skład mieszanki (4,28) to 10 

kolejny czynnik wpływający na decyzje zakupowe - jest on dyktowany gustami oraz 11 

preferencjami ankietowanych. Badani respondenci w procesie podejmowania decyzji, nie biorą 12 

pod uwagę sugestii znajomych, a jeśli się nimi sugerują to mają one znikomy wpływ na decyzje 13 

zakupowe. 14 

Pytanie 2.Czy według Pana/Pani warunki magazynowania i transportu mają wpływ na jakość 15 

produktów? 16 

 17 

Rysunek 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie "Czy według Pana/Pani warunki magazynowania i 18 
transportu mają wpływ na jakość produktów?" 19 

Źródło: opracowanie własne 20 
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Zdecydowana większość badanych (ok. 90%) zdaje sobie sprawę z faktu, iż odpowiednie 1 

warunki magazynowania i transportu wpływają znacząco na jakość produktów oferowanych na 2 

rynku. Nieliczni ankietowani (ok. 10%) nie są świadomi jak poprawność przeprowadzonych 3 

procesów produkcyjnych wpływa na jakość wyrobu finalnego/ 4 

 5 

Pytanie 3. Czy zdaniem Pana/Pani odpowiedni dobór surowca do produkcji determinuje jakość 6 

wyrobów gotowych? 7 

 8 

Rysunek 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie "Czy zdaniem Pana/Pani odpowiedni dobór surowca do 9 
produkcji determinuje jakość wyrobów gotowych?" 10 

Źródło: opracowanie własne 11 
Niemal wszyscy ankietowani zgodnie uważają, że odpowiedni dobór surowca decyduje 12 

o jakości wyrobów gotowych. Świadczyć to może o pewnym doświadczeniu wynikającym 13 

z wieloletniej pracy w tejże firmie oraz propagowaniem przez kierownictwo firmy idei 14 

doskonalenia jakości wyrażoną poprzez sprawnie funkcjonujący system zarządzania jakością. 15 

 16 

9. Podsumowanie i wnioski 17 

Rynek przetwórstwa owocowo - warzywnego w Polsce stanowi ważną gałąź przemysłu 18 

spożywczego. Na surowce oraz przetwory z nich uzyskiwane stale wzrasta popyt w kraju i poza 19 

jego granicami. Składają się na taki stan rzeczy nie tylko posiadane przez przedsiębiorstwa 20 

przetwórcze oraz gospodarstwa rolne certyfikaty jakości, ale również szeroko pojęte działania 21 

promocyjne. Zaufanie klientów opiera się również na utrzymywaniu wysokiej jakości 22 

wytwarzanych przetworów. 23 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy respondentów wykazały preferencje 24 

konsumentów związane z zakupem wysokiej jakości produktów spożywczych. Nabywcy 25 
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wybierając produkty owocowo - warzywne kierują się terminem przydatności do spożycia, 1 

ceną oraz jakością. To główne czynniki determinujące ich wybory zakupowe.  2 

Konsumenci mają świadomość wpływu procesu transportu oraz magazynowania 3 

i przetwarzania na jakość produktów mrożonych. Zwracają uwagę na jakość produktu pod 4 

względem odżywczym oraz pod względem wyglądu. Cena stanowi dla nich ważną cechę. 5 

Restrykcyjne normy jakościowe spełniane są od momentu zakupu, poprzez magazynowanie 6 

surowców do czasu ich przetwarzania, jak również podczas samego etapu wytwarzania 7 

produktów owocowych i warzywnych i to są m.in. podstawowe czynniki determinujące jakość 8 

finalnego produktu. Na etapie zakupu przedsiębiorstwo pozyskuje surowiec do przetwórstwa 9 

od producentów, którzy posiadają stosowne atesty bezpieczeństwa w zakresie rodzaju i ilości 10 

stosowanych środków ochrony roślin. Produkty przewożone są w odpowiednich warunkach 11 

transportowych z wykorzystaniem chłodni transportowych. Proces magazynowania i produkcji 12 

eliminuje błędy techniczne i technologiczne w celu ograniczenia strat ilościowych i 13 

jakościowych owoców i warzyw. 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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 6 

Streszczenie: Elektroniczna wymiana danych (EDI) nabiera coraz większego znaczenia, 7 

pojawiają się nowe formy organizacyjne oparte na możliwościach dostawców na platformach 8 

e-commerce. Celem badania była analiza elektronicznej wymiany danych (EDI), oraz jej 9 

wpływu na jakość realizacji zleceń na wybranych platformach e-commerce w logistycznej 10 

obsłudze klienta. Metody badawcze zastosowane to analiza literatury i sondaż diagnostyczny  11 

wspomaganego komputerowego badania jakościowego CAWI. Najwyższy ocena 4,7 12 

elektronicznej wymiany danych występuje w przedtransakcyjnej obsłudze klienta, a jakość 13 

realizacji zlecenia respondenci ocenili na 4,3. Najniższa ocena EDI występuje w obsłudze 14 

potransakcyjnej -3,3, tym samym przyczynia się do obniżenie jakości obsługi klienta na 15 

poziomie – 3,5. 16 

Slowa kluczowe: EDI, obsługa klienta, jakość, e-commerce 17 
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 19 

EDI – THE INFORMATION SYSTEM TO SUPPORT THE QUALITY 20 

OF CUSTOMER SERVICE 21 

 22 

Abstract: The electronic data interchange (EDI) is becoming increasingly important, with new 23 

organizational forms emerging based on supplier capabilities on e-commerce platforms. The 24 

purpose of this study was to analyze electronic data interchange (EDI), and its impact on the 25 

quality of order fulfillment on selected e-commerce platforms in logistics customer service. The 26 

research methods used were a literature analysis and a diagnostic survey of a computer-assisted 27 

qualitative CAWI survey. The highest rating of 4.7 of electronic data interchange is found in 28 

pre-transaction customer service, and the quality of order fulfillment was rated by respondents 29 

at 4.3. The lowest rating of EDI is found in post-transaction service -3.3, thus contributin9g to 30 

a decrease in the quality of customer service at -3.5.  31 

Keywords: EDI, customer service, quality, e-commerce 32 
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1. Wprowadzenie 1 

Globalizacja i zmieniająca się dynamika rynku e-commerce wymusiły na firmach 2 

detalicznych wdrażanie nowych technologii i aktualizowanie strategii biznesowych w celu 3 

zwiększenia jakości oferowanych usług i produktów dla klientów. Ponadto, oszczędności 4 

uzyskane dzięki coraz szerszemu zastosowaniu wykorzystaniu technologii są jednym z 5 

najważniejszych narzędzi. Analiza systemów informacyjnych (IT -z ang. information 6 

technology) pokazuje istniejące praktyki w zakresie logistyki oraz szybkość, z jaką można je 7 

dostosować do zmian w otoczeniu. W artykule przyjęto logistyczny punkt widzenia na handel 8 

elektroniczny, gdzie wymagania i możliwości struktur i procesów logistycznych w handlu 9 

elektronicznym są analizowane w łańcucha dostaw na platformach e-commerce. 10 

Celem badania była analiza elektronicznej wymiany danych (EDI), oraz jej wpływu na 11 

jakość realizacji zleceń na wybranych platformach e-commerce w logistycznej obsłudze klienta 12 

– przedtransakcyjnej, transakcyjnej i potransakcyjnej. 13 

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest szybko rozwijającą się technologią, mimo że jest 14 

powszechnie dostępna od początku lat 80-tych. EDI w literaturze określana jest jako  15 

bezpośrednia wymiana komputer-komputer informacji przechowywanych w standardowo 16 

sformatowanych dokumentach biznesowych, takich jak faktury, konosamenty, zamówienia itp., 17 

pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w sieci partnerstwa handlowego (Carthey, 1992; 18 

Ferguson i in., 1990;  Hansen i Hill, 1989; Neumann, 1994; Senn, 1992; Stalling,s 1990). 19 

Według Barett i Konsynski (1982), systemy EDI są specyficzną formą systemów 20 

"kooperacyjnych automatycznie współdzielonych przez dwie lub więcej organizacji. Są one 21 

również określane jako „Interorganizational Information Systems (IOS)" (Cash i Konsynski, 22 

1995). Pierwsze systemy wymiany dokumentów handlowych opierały się na technologiach 23 

elektronicznej wymiany danych (EDI). Mechanizmy te ułatwiają wymianę informacji o 24 

transakcjach handlowych między systemami informatycznymi organizacji, takich jak faktury, 25 

formularze zamówień i dowody dostawy (Roos, 2015). EDI rozwija się do dziś, wykorzystując 26 

nowoczesne sieci i mechanizmy transmisji danych. Początkowo handel elektroniczny 27 

ograniczał się do elektronicznej wymiany danych pomiędzy dużymi firmami (np. bankami, 28 

liniami lotniczymi i producentami samochodów), które posiadały środki na rozwój własnej 29 

infrastruktury komputerowej i wykorzystywały EDI. 30 



Edi – System… 

431                                                    Management and Quality – Zarządzanie i Jakość, Vol 4, No 4 
 

Liczba zarejestrowanych użytkowników EDI, wykazała imponujący wzrost w ciągu 1 

ostatnich kilku lat. Wśród wielu korzyści płynących z EDI są: szybsze przetwarzanie danych, 2 

większa dokładność, redukcja kosztów, przewaga konkurencyjna, poprawa operacji, 3 

bezpieczeństwo, śledzenie towarów w łańcuchu dostaw i ich kontrola jakości przemieszczania, 4 

komunikacja wewnątrz i między firmami oraz obsługa klienta. Firmy, które wcześniej 5 

korzystały z EDI, teraz ponownie analizują możliwości wykorzystania, aby mogły  poprawiać 6 

obsługę klienta, a także wdrażać zintegrowane systemy związane z EDI, które zapewniają 7 

solidne połączenia elektroniczne w całym łańcuchu dostaw. Nowe formy organizacyjne, takie 8 

jak międzynarodowe grupy kapitałowe potrzebują ścisłego powiązania między strategicznymi 9 

partnerami - klientami, dostawcami lub innymi trzecimi dostawcami usług np. firmy kurierskie, 10 

którzy zdecydują się połączyć, aby zapewnić bezproblemową i elektroniczną wymianę 11 

informacji. EDI może mieć znaczący wpływ na obsługę klienta zapewniąc szybszą, 12 

dokładniejszą i mniej kosztowną metodę komunikacji z klientami w porównaniu do innych 13 

metod, takich jak poczta, telefon i doręczenia osobiste. Obecnie zapewnia swoim 14 

użytkownikom wysoki poziom jakości obsługi klienta, np. w transporcie/logistyce i finansach 15 

(Andiyappillai, Prakash, 2020; Levinson, 2006; Lim, 2001). 16 

W okresie pandemii COVID-19 rynek sprzedaży detalicznej potrzebował 17 

natychmiastowych zmian. W szczególności gwałtownie wzrosła liczba konkurencyjnych 18 

formatów sprzedaży detalicznej. Sprzedawcy byli zmuszeni analizować i poprawić zarówno 19 

obrót zapasów, jak i obsługę klienta, a także utrzymywać wystarczającą liczbę produktów, aby 20 

uniknąć braków magazynowych, bo w przeciwnym razie stracą klientów. Wsparciem dla ich 21 

jakościowych celów w zakresie obsługi klienta jest śledzenia oraz poprawa wydajność łańcucha 22 

dostaw i zmiany w systemach informacji (Ellram i in., 1999). Duża część technologii, którą 23 

wykorzystują detaliści i proponują jej wykorzystanie jest technologią opartą na informacji. W 24 

związku z tym przewaga konkurencyjna detalistów może zostać osiągnięta w obszarze funkcji 25 

drugoplanowych lub na „obrzeżach” gospodarki (Drucker, 1962), jak określił to Drucker w 26 

logistyce. Kotler (2003) zgadza się z tym stwierdzeniem, sugerując, że przewaga 27 

konkurencyjna nad konkurentami można osiągnąć poprzez zarządzanie przepływem 28 

materiałów i fizyczną dystrybucją, przy wsparciu technologii informacyjnych w efektywny 29 

sposób. Colla i Dupuis (2002) wskazują, że jedną z największych zalet WalMartu jest 30 

specjalistyczna wiedza na temat zbierania danych w czasie rzeczywistym z sieci, co pomogło 31 

rozwinąć i skomputeryzowaną wymianę danych z dostawcami, zapewniając w ten sposób 32 
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imponująco obrót giełdowy. Dla sprzedawców detalicznych nie jest już kwestią kupowania od 1 

firm lub składania zamówień u dostawców, jest to raczej kwestia zarządzania procesem, który 2 

obejmuje wszystko od źródła zaopatrzenia po dostawę do sklepu. Przewaga konkurencyjna 3 

polega na tym, że w handlu detalicznym można zastosować wiele nowych technologii 4 

informacyjnych, które w sposób systematyczny obniżają koszty, a tym samym marże i ceny. 5 

Przykładem funkcjonowania takich e-platform jest amerykański Amazon, czy chiński Ali-6 

express. Dzięki temu mogą osiągnąć wysokie wyniki i być konkurencyjnym na globalnym 7 

rynku. Procesy logistyczne i ich działania są związane przede wszystkim z realizacją zamówień 8 

oraz częścią relacji z klientami, obsługi klienta, zarządzania popytem i zaopatrzenia (Lambert 9 

i Cooper, 2000), gdzie typowe działania związane z realizacją zamówień można znaleźć np. 10 

obsługę zamówienia, magazynowanie, pakowanie i transport (Abrahamsson i Aronsson, 1999). 11 

Na platformie są standaryzowane procesy, mierzone są jako stopień podobieństwa w 12 

stosowanych procesach logistycznych (Chow i in., 1995), może być to warunkiem wstępnym, 13 

który umożliwia centralne zarządzanie jakością i koordynację platformy jako całości. Platforma 14 

handlu elektronicznego ma wtedy zdolność do radzenia sobie z niepewnością otoczenia w 15 

różnych ustawieniach kanałów marketingowych i tworzyć elastyczność działania w warunkach 16 

niepewności rynkowej. 17 

Fizyczna dystrybucja, jak i logistyka dystrybucji dotyczy przepływów wyrobów gotowych 18 

z linii produkcyjnej do klientów oraz zasadzie, że właściwy produkt jest dostarczany do 19 

właściwego klienta we właściwym miejscu i w odpowiednim czasie. W związku z tym obsługa 20 

klienta zależy od tych aspektów logistyki. Operacje dystrybucyjne obejmują zapytanie ofertowe, 21 

zamówienie zakupu, potwierdzenie zamówienia, zapytanie o status/odpowiedź, zawiadomienie 22 

o wysyłce, fizyczną dostawę produktu i fakturę. Z drugiej strony, informacje zwrotne są 23 

związane z działaniami po transakcji. Jeśli właściwy produkt lub usługa nie została dostarczona 24 

do właściwego klienta, we właściwym miejscu i czasie, informacja zwrotna jest potrzebna do 25 

korekty, zwrotu lub ponownego zamówienia. Informacja zwrotna jest również niezbędna w 26 

przypadku doradztwa technicznego i serwisu. 27 

Komunikacja i informacje są wymagane zarówno w dystrybucji, jak i w działaniach 28 

zwrotnych. EDI służy jako główny kanał przepływu informacji pomiędzy organizacją, klientem 29 

a sprzedawcą; dlatego też może mieć znaczący wpływ na obsługę klienta. Wpływ ten może być 30 

analizowany w aspekcie jakości obsługi klienta. EDI ma potencjał, aby wpłynąć na wiele 31 
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aspektów obsługi klienta w tym jakość w zakresie przesyłu informacji, co zostanie omówione 1 

w niniejszym artykule. 2 

2. Metody 3 

Obsługa klienta jest jednym z głównych czynników, o które musi dbać firma handlowa, 4 

zwłaszcza gdy jest to firma internetowa. System rozwiązań oferowanych przez sprzedawców 5 

internetowych zapewnia relację od momentu złożenia zamówienia do pełnego ich zaspokojenia 6 

jak najdłużej, przy czym łańcuch działań logistycznych obejmuje cały proces dostawy (Ballou, 7 

1997). Do najważniejszych czynników stymulujących rozwój orientacji procesowej należą 8 

zmiany zachodzące zarówno, na rynkach, jak i w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, 9 

które dotyczą (Blaik, 2001): 10 

-oceny efektywności przeprowadzanej z perspektywy finansowej, 11 

-oceny efektywności dokonywanej z perspektywy klienta, 12 

-oceny efektywności dokonywanej z perspektywy procesów wewnętrznych, 13 

-oceny efektywności prowadzonej z perspektywy rozwoju. 14 

Bariera popytu i rosnąca konkurencja wymuszają stosowanie najlepszych praktyk 15 

logistycznych w obsłudze klienta. Oznacza to konieczność szczegółowego zainteresowania się 16 

ostatecznym konsumentem, jego potrzebami i zachowaniami w trakcie procesu zakupowego. 17 

Zachowania konsumentów są źródłem inspiracji dla przedsiębiorstw, a także pozwalają na 18 

weryfikację ich decyzji marketingowych na wszystkich etapach kształtowania oferty rynkowej 19 

(Mazurek-Łopacińska, 1997). Logistyczna obsługa klienta oznacza zdolność systemu 20 

logistycznego do sprawnego i efektywnego zapewnienia oczekiwanej przez klientów 21 

przestrzeni i czasu w procesie przemieszczania produktów między sprzedawcą a nabywcą 22 

(Kauf, 2016). Sprawność obsługi klienta często decyduje o wizerunku i sposobie postrzegania 23 

firmy przez konkurencję, a podstawowym kryterium oceny jej poziomu są spostrzeżenia 24 

klientów (Kauf i Tłuczak, 2018). Klienci oceniają dostawców produktów przez pryzmat jakości 25 

usługi dostawy realizowanej przez operatora logistycznego i informacji dotyczącej towaru,  26 

realizacji płatności, sposobu i czasu dostawy. 27 

Perspektywy dynamicznego rozwoju rynku e-commerce czynią go atrakcyjnym dla różnych 28 

podmiotów rynku logistycznego i całego handlu, zarówno tych wyspecjalizowanych od wielu 29 
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lat lub niewyspecjalizowanych w obsłudze małych przesyłek dla segmentów B2B i B2C, jak i 1 

dla firm spoza branży logistycznej. Z drugiej strony usługi logistyczne, które wspierają 2 

sprzedawców i kupujących w Internecie na różnych etapach procesu realizacji zamówień oraz 3 

procesu obsługi zwrotów, reklamacji i wymian, odgrywają ważną rolę w rozwoju krajowego i 4 

transgranicznego handlu elektronicznego. Różne badania pokazują, że problemy związane z 5 

dostawą i zwrotem (lub wymianą) produktów są kluczowym powodem rezygnacji z zakupów 6 

online lub porzucenia koszyka przed złożeniem zamówienia (UPS, 2022).  7 

Metodą badawczą zastosowaną to sondaż diagnostyczny przeprowadzony wśród klientów 8 

platform e-commerce w okresie od maja do czerwca 2022 roku. Na pytania odpowiedziało 103 9 

uczestników, jednak 3 ankiety zostały odrzucone z powodu niepełnej odpowiedzi w 3 punktach. 10 

Badanie przeprowadzono metodą wspomaganego komputerowego badania jakościowego 11 

CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) – dobór próby metodą kuli śnieżnej, stąd krótki 12 

okres badania. Dzięki rekomendacji udało się znaleźć wymaganą liczbę  respondentów. 13 

Głównym celem badania było zbadanie wpływu zarządzania systemem informacji na jakość 14 

obsługi logistycznej klienta na rynku e-commerce.  15 

Instrument badawczy wykorzystany w niniejszym badaniu został stworzony w celu 16 

realizacji celów badania i stawia następujące hipotezy: 17 

H1. Wdrożenie elektronicznej wymiany danych (EDI) w logistycznej obsłudze klienta 18 

wpływa na jakość obsługi. 19 

H2. Platformy e-commerce dostrzegły znaczenia nowych technologii logistycznych, ale nie 20 

wykorzystują ich w wystarczającym stopniu. 21 

Przeprowadzono badanie klientów znajdujących się w różnych fazach integracji EDI z ich 22 

dostawcami (fazie przedtransakcyjnej, transakcynej i potransakcyjnej). Każda osoba była 23 

traktowana jakby miała dostarczyć informacji na temat swoich relacji z przedsiębiorstwem w 24 

zakresie obsługi klienta. Zaprojektowano instrument mierzący obsługę klienta i jej komponenty, 25 

wykorzystując skalę Likerta. Każda składowa jest mierzona przez sumę wyników jej 26 

elementów składowych. Ogólna obsługa klienta jest mierzona przez sumę punktów z 27 

wszystkich pozycji. Kwestionariusz określał również poziom integracji EDI  na rynku e-28 

commerce poprzez podanie określonych kryteriów. Zawarto również pytania demograficzne 29 

dotyczące klienta i sprzedawcy. W badaniu wzięło udział 52 procent kobiet i 48 procent 30 

mężczyzn, co jest zgodne z danymi statycznymi. 31 

Ze względu na dobór metody próby, respondenci zostali podzieleni na 4 grupy wiekowe: 32 
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▪ 20 lat lub mniej – 12, 1% 1 

▪ 21 – 30 lat – 55,6% 2 

▪ 31 – 40 lat – 20,2% 3 

▪ 41 lat lub więcej – 12,1% 4 

Największą grupą dokonującą zakupów online jest grupa wiekowa 21-30 lat. 5 

Respondentów zapytano, z której strony e-commerce korzystają najczęściej i z jakim 6 

prawdopodobieństwem polecą (w skali 1-10) swoim znajomym. Skala została następnie 7 

przeliczona na wartość procentową. Allegro osiągnął 69,7%, osiągając tym samym najwyższy 8 

wynik, następnie Ebay z 61,4%, Amazon z 56,6% i AliExpress z 54,7%. 9 

3. Wyniki 10 

Formułując możliwości oceny dystrybucji, przedsiębiorstwo określa potrzeby i wymagania 11 

klienta, czyli standardy jego obsługi logistycznej. Najważniejsze elementy logistycznej obsługi 12 

klienta zostały opracowane przez Krajową Radę Zarządzania Logistyką i pogrupowane w 13 

kategorie - przedtransakcyjną, transakcyjną i potransakcyjną (Gołembska, 2009; Dyczkowska 14 

i Poznański, 2021). W tabeli 1 została zaprezentowana ocena logistycznej obsługi klientów 15 

elementów przedtransakcyjnych. 16 

Tabela 1. 17 

Ocena elementów przedtransakcyjnych w logistycznej obsłudze klienta 18 

Lp. 
Elementy przedtransakcyjne 

Kryterium obsługi Średnia ocen 

1. Określenie terminu realizacji 4,3 

2. Niezawodność realizacji wysłania towaru 4,1 

3. Jakość realizacji 4,3 

4. Wygoda 4,4 

5. Komunikacja z przedsiębiorstwem (EDI) 4,7 

 19 

Średnia ocen elementów przedtransakcyjnych w logistycznej obsłudze klienta kształtuje się 20 

na poziomie 4,36. Jakość realizacji zleceń oceniono na 4,3 przy najwyższej ocenie dotyczącej 21 

komunikacji z klientem. 22 
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W tabeli 2 została zaprezentowana ocena logistycznej obsługi klientów elementów 1 

transakcyjnych. 2 

Tabela 2. 3 

Ocena elementów transakcyjnych w logistycznej obsłudze klienta 4 

Lp. 
Elementy transakcyjne 

Kryterium obsługi Średnia ocen 

1. Termin i czas realizacji 4,5 

2. Niezawodność realizacji 4,2 

3. Jakość realizacji 3,8 

4. Wygoda 3,7 

5. Komunikacja z przedsiębiorstwem (EDI) 3,7 

 5 

Średnia ocen elementów transakcyjnych w logistycznej obsłudze klienta kształtuje się na 6 

poziomie 3,98. Jakość realizacji zleceń oceniono na 3,8, poniżej oceny dobrej. Wpływ na ocenę 7 

miała obsługa przez AliExpress, przy niższej ocenie dotyczącej komunikacji z klientem (3,7). 8 

W tabeli 3 została zaprezentowana ocena logistycznej obsługi klientów elementów 9 

potransakcyjnych. 10 

Tabela 3. 11 

Ocena elementów potransakcyjnych w logistycznej obsłudze klienta 12 

Lp. 
Elementy potransakcyjne 

Kryterium obsługi Średnia ocen 

1. Termin i czas realizacji zwrotu 4,6 

2. Niezawodność realizacji  zwrotu 3,9 

3. Jakość realizacji 3,5 

4. Wygoda 3,5 

5. Komunikacja z przedsiębiorstwem (EDI) 3,3 

 13 

Średnia ocen elementów potransakcyjnych w logistycznej obsłudze klienta kształtuje się na 14 

poziomie 3,76. Jakość realizacji zleceń oceniono najniżej na 3,5 przy najniższej ocenie 15 

dotyczącej komunikacji z klientem. 16 

Na rysunku 1 przedstawiono korelację jakości realizacji zleceń i komunikacji z 17 

przedsiębiorstwem w okresie realizacji zamówień. 18 

 19 
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Rysunek 1. Komunikacja przedsiębiorstwa oraz jakość w trakcie realizacji zleceń oceniona na 1 
podstawie przeprowadzonych badań. 2 

 3 

 Najwyższy ocena 4,7 elektronicznej wymiany danych występuje w przedtransakcyjnej 4 

obsłudze klienta, a jakość realizacji zlecenia respondenci ocenili na 4,3. Najniższa ocena EDI 5 

występuje w obsłudze potransakcyjnej -3,3 i relatywnie jakość obsługi klienta jest oceniona na 6 

poziomie – 3,5. Niższa ocena, tym samym niższy poziom komunikacji z przedsiębiorstwem 7 

powoduje obniżenie jakości obsługi klienta. W obsłudze przedtransakcyjnej jest najwyższy 8 

poziom komunikacji,  co bezpośrednio wpływa jakość logistycznej obsługi klienta. 9 
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4. Dyskusja 1 

 2 

Dla przyszłych kierunków badań powinny być uwzględnione badania na międzynarodowej 3 

próbie przedsiębiorstw, z bardziej szczegółowymi danymi dotyczące kwestii orientacji na 4 

klienta, myślenia strategicznego i integracji systemowej. 5 

 Wyniki badania pokazują, że większość dostawców z platform e-commerce są połączeni 6 

EDI i już komunikują się w ten sposób. Główne argumenty, jakie mogą być zastosować to 7 

rozszerzenie wymiany danych, zwiększenie sprzedaży i wzmocnienie perspektyw handlowych. 8 

W przypadku przedsiębiorstw, z którymi wymiana handlowa jest bardzo ograniczona pod 9 

względem wielkości i którzy nie posiadają jeszcze systemu EDI, nabywcy mogliby ich skłonić 10 

do przyjęcia tej technologii informacyjnej opartej na sieci stron internetowych (Web). W 11 

szczególności nabywcy mogliby uczestniczyć w kosztach organizacji interfejsów między 12 

wybranym systemem EDI opartym na sieci Web a systemem IT dostawcy. Potrzebne jest 13 

kontynuacja badania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób EDI wpłynąłby na relacje między 14 

nabywcami przemysłowymi a ich dostawcami. 15 

 16 

5. Podsumowanie 17 

Badanie logistycznej obsługi klienta w procesie realizacji dostaw mogą przyczynić się  do  18 

doskonalenia z zarządzania procesami logistycznymi wspartymi rozwiązaniami IT. Platformy 19 

e-commerce odnoszą korzyści, jeżeli analizą została objęta obsługa przedtransakcyjna, 20 

ponieważ firmy nie zawsze korzystają ze wszystkich możliwych rozwiązań informatycznych. 21 

W tym przypadku ocena jest na wysokim poziomie i oznacza, że przedsiębiorstwa są ogólnie 22 

zadowolone z EDI ze względu na wspomaganie zarządzaniem procesami logistycznymi. W 23 

odniesieniu do korzyści warto wspomnieć, że lepsza jakości informacji, zwiększa możliwość 24 

koordynacji zarządzania zwrotami w potransakcyjnej obsłudze klienta oraz wspomaga decyzje.  25 

Na dzisiejszym konkurencyjnym i globalnym rynku nie wystarczy, aby sprzedawcy na 26 

platformach e-commerce oferowali produkty po akceptowalnych cenach. Muszą oferować 27 

wysoki poziom wymiany informacji i poprawić tą sferę w obsłudze transakcyjnej i 28 
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potransakcyjnej, jeśli chcą pozostać konkurencyjni. Większość globalnych firm oferujących 1 

swoje produkty zaczęły zdawać sobie sprawę, że poprzez poprawę systemu informacji  2 

poprawiają jakość realizacji obsługi klienta i mogą wykorzystać przewagę rynkową poprzez 3 

lepszą wydajność logistyczną. 4 

Badanie to rozszerzyło zakres dotychczasowych badań nad EDI z perspektywy badań nad 5 

wpływem komunikacji przedsiębiorstwa z klientem a ocenie jakości realizacji zamówień z 6 

perspektywy logistycznej obsługi klienta przed, w trakcie i po transakcji. Nie wszystkie 7 

zmienne dotyczące wymiany informacji zostały poruszone ze względu na dane wrażliwe jak 8 

RODO. W głównej mierze należy traktować badanie jako zmienne dotyczące elementem 9 

logistycznych w procesie obsługi, co może przyczynić się na zmianę relacji na platformach e-10 

commerce. 11 

Obecnie uznaje się, że przedsiębiorstwa są wysoce elastyczne i zdolne do adaptacji do 12 

zmian, czy to środowiskowych, operacyjnych lub technologicznych. Wykazano, że firmy na 13 

platformach e-commerce starają się o wysoką jakość wymiany danych przed transakcją w celu 14 

pozyskania klienta, a także obsługują komputerowe systemy wymiany informacji.  Oznacza to 15 

lepsze wykorzystanie EDI oraz bardziej sprawiedliwy podział korzyści z niego płynących, 16 

przyczyniając się do większej integracji i twórczej synergii w ramach współpracy 17 

przedsiębiorstw. 18 
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