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IDEA ZESZYTU

Ideą wiodącą kolejnej edycji zeszytu jest próba dokonania przeglądu stanu wiedzy
i doświadczeń praktycznych na temat systemów zarządzania jakością i ich doskonalenia ze
szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: metody i narzędzia doskonalenia
systemów zarządzania, teoria i praktyka TQM, rola czynnika ludzkiego w systemach
zarządzania jakością, kapitał intelektualny i kultura organizacyjna przedsiębiorstw, a także
ekonomiczne oraz rynkowe aspekty zarządzania jakością (budżetowanie, kontrola i analiza
kosztów jakości, Controlling w zarządzaniu jakością ).
Problemy w obrębie głównego nurtu ekonomicznego wydawnictwa:
• systemy zarządzania jakością, w tym: standardy zarządzania jakością, rozwiązania
praktyczne, integracja systemów;
• koszty jakości, ich rodzaje i wykorzystanie w systemach zarządzania;
• kształcenie postaw projakościowych w tym: jakość edukacji, edukacja dla jakości
oraz popularyzacja jakości (ekonomiczna opłacalność projektów projakościowych).
Problem zarządzania jakością jest wielowymiarowy i tak go widzą te firmy, które jakość
traktują priorytetowo, dostrzegając w niej także wymiary o charakterze ekonomicznym.
W efekcie zmienia się samo rozumienie jakości. Stosowane dotychczas techniczne
podejście do jakości zastępowane jest koncepcją odwołująca się do klienta i interesu.
Zarządzanie jakością jest funkcją menedżerską odpowiedzialną za wszystkie aspekty związane
z jakością produktu. Konkurowanie na rynku odbywa się w trzech aspektach: ceny, jakości
i obsługi. Pierwsze dwa stanowią niezbędny warunek zdobycia przewagi konkurencyjnej, trzeci
– obsługa – decyduje o sukcesie bądź porażce rynkowej. Z tych względów jakość jest jednym
z podstawowych elementów budujących bazę sukcesu.
Redaktor tematyczny zeszytu
Anna Góźdź
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Wojciech Adamczuk1

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ MARKETING USŁUG
UBEZPIECZENIOWYCH W KONTEKŚCIE RYNKOWEJ
KONKURENCYJNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
Streszczenie
Sektor usług ubezpieczeniowych pomimo globalnego kryzysu zalicza się do najbardziej
rozwijających się segmentów usług finansowych i odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarek
poszczególnych krajów. Globalizacja zmniejsza bariery w ograniczeniu przepływu innowacji
kapitałów i technologii, wymiany towarów i usług. Powoduje intensywny rozwój powiązań
transgranicznych między lokalnymi podmiotami, które to powiązania są kluczem do
działalności na rynku wewnętrznym podmiotów. Z kolei przyczynia się to do ograniczenia pola
działalności świadczonych usług skutkując wytworzenie silnej konkurencji rynkowej.
Firmy ubezpieczeniowe chcąc się utrzymać na rynku muszą sięgać do innowacyjnych
rozwiązań prowadzenia swojej działalności. Jednym z elementów umożliwiających zdobycie
przewagi konkurencyjnej jest osiągnięcie najwyższej, niepowtarzalnej jakości świadczonej
usługi ubezpieczeniowej. Służy temu ciągła aktualizacja i wzbogacanie oferty produktowej
w celu zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów oraz podnoszenie jakości usług.
Usługa ubezpieczeniowa w swojej istocie jest niematerialna, a jej złożoność
i niejednorodność sprawia, że jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania.
Słowa kluczowe:
Umowa ubezpieczenia, usługa ubezpieczeniowa, jakość obsługi, obsługa klienta.

THE QUALITY OF CUSTOMER SERVICE AND MARKETING
OF INSURANCE SERVICES IN THE CONTEXT OF MARKET
COMPETITIVENESS OF INSURANCE AGENCIES
Abstract
The insurance services sector despite the global crisis is one of the most developing
segments of financial services and plays an important role in the development of economies of
individual countries. Globalization reduces barriers limiting the flow of innovation capital and
technology, the exchange of goods and services. It causes an intensive development of cross1

Autor reprezentuje Uniwersytet Rzeszowski.
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border links between local actors, and the relations are the key to activity in the internal market
of the actors. In turn, it contributes to the limitation of the activity field of providing services
resulting in formation of a strong market competition. Insurance companies wanting to stay in
the market have to reach to innovative solutions for performing their activity. One of the
elements enabling to gain a competitive advantage is to achieve the highest and unique quality
of the provided insurance service. This is achieved thanks to continuous updating and enriching
the product offer in order to meet the needs and expectations of customers, and improving the
quality of services.
An insurance service in its essence is immaterial, and its complexity and heterogeneity
make it difficult to define explicitly.
Keywords:
Contract of insurance, insurance service, the quality of service, customer service.
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WPROWADZENIE
Gospodarka wolnorynkowa charakteryzuje się między innymi tym, że konsument ma
możliwość wyboru ofert pośród wielu firm – usługodawców. Według raportu KNF z dnia
29.01.2013 r. o stanie ubezpieczeń po III kwartałach 2012 r. na polskim rynku działa
29 zakładów ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia na życie) i 31 zakładów ubezpieczeń działu
II (ubezpieczenia majątkowo-osobowe).
Pod koniec lat ’90 XX wieku i na początku XXI wieku można było zaobserwować, że
działające na rynku polskim towarzystwa ubezpieczeniowe chcąc być konkurencyjne w walce
o klienta obniżając wysokość swoich składek ubezpieczeniowych do niebezpiecznego poziomu
pomiędzy zebraną składką, a wysokością wypłacanych świadczeń i poniesionych kosztów
działalności. W konsekwencji dochodziło do przekroczenia granicy ekonomicznego
bezpieczeństwa działalności skutkiem czego dochodziło do upadłości zakładów ubezpieczeń
lub ich przejęć. Przeprowadzone badania i analizy rynkowe działań sprawiły, że wśród
zakładów ubezpieczeń wykreował się pogląd, że konkurencja cena jest w dłuższym okresie
działaniem szkodliwym dla samych zakładów, obniżając ich wiarygodność w oczach klientów,
pogarszając kondycję ekonomiczną2..
Rynek świadczonych usług ubezpieczeniowych znalazł się na progu, gdzie utrzymanie
konkurencyjności, rentowności na akceptowanym przez prawo poziomie oraz zapewnienie
akcjonariuszom i klientom systematycznego wzrost zysku przy nie zmienionych cenach polis
będzie wymagało, wieloskładnikowych przedsięwzięć mających na celu obniżenie kosztów
działalności, zwiększenia efektywności akwizycji oraz retencji ubezpieczeń. Pojawia się zatem
pytanie, jak to osiągnąć? jakie dziedziny działalności przedsiębiorstwa mogą w tym pomóc?
Przecież w dzisiejszych czasach firmy ubezpieczeniowe oferują już podobne produkty,
w miarę podobnej cenie, więc w tym zakresie nie są już dla siebie konkurencją. Co stanowi
zatem o konkurencyjności firmy na rynku, o tym, że z tą, a nie inną firmą klient wiążę się na
dłużej? Bezapelacyjnie jest to poziom jakości obsługi. Zakłady ubezpieczeń to instytucje
zaufania publicznego działające na rynku finansowym, które winny świadczyć usługi
o najwyższej jakości. Wysoki poziom jakości usług może zapewnić realizację wyznaczonych
celów biznesowych, sprawne funkcjonowanie, a co w konsekwencji przyczyni się do dużej
liczby stałych klientów, którzy z pełnym zaufaniem i lojalnością przekażą swoje składki na
rzecz ubezpieczycieli w zamian za udzieloną ochronę ubezpieczeniową.
Podstawową ideą ubezpieczeń jest wspólne (wzajemne) pokrywanie potrzeb powstałych
w wyniku zdarzeń losowych, które analizowane w skali masowej dają się ocenić co do
wysokości i częstości występowania3. Przy czym zdarzenie losowe należy postrzegać jako
2
3

J. Łańcucki, Podstawy Finansów ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWM, W-wa 1996.
E. Stroiński, Ubezpieczenie na życie, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, W-wa 1996, 1/17.
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wypadek ubezpieczeniowy występujący z pewną częstotliwością, który zaistniał wbrew naszej
woli i niezależnie od niej, choć czasem przyczyniono się do jego zaistnienia.
Według definicji prawnej ubezpieczenie jest umową, w której zakład ubezpieczeń
zobowiązuje się spełnić określone świadczenie (pieniężne bądź materialne) w razie zajścia
przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający (osoba fizyczna, prawna) zobowiązuje
się zapłacić składkę.
W literaturze przedmiotu możemy spotkać bardzo dużą i różnorodną ilość definicji
„ubezpieczenia”. Można też zauważyć wyraźne ukierunkowanie tych definicji na ubezpieczenia majątkowe, życiowe lub wypadkowe. Spotkamy również definicje oparte na teorii szkód –
np.: A. Wagnera4, który określa ubezpieczenie, jako urządzenie mające na celu wyrównanie
finansowe szkód majątkowych wyrządzonych przez różne zdarzenia losowe. Najbardziej
uniwersalną definicję przedstawił J. Hermard5, zgodnie z którą ubezpieczenie jest operacją
pomiędzy dwiema stronami, polegającą na opłacie składki przez jedną stronę,
tj. ubezpieczonego i w zamian zapewnia sobie lub osobie trzeciej w przypadku wystąpienia
ryzyka świadczenia od strony drugiej czyli ubezpieczyciela, który przyjmuje wielką liczbę
ryzyk kompensując je zgodnie z prawami statystyki. Powyższa definicja w sposób czytelny
zaznacza podział ról i zadań między ubezpieczonym – klientem (opłaca składkę i oczekuje
w przypadku zajścia niekorzystnego zdarzenia losowego rekompensaty jego wystąpienia),
a ubezpieczycielem – usługodawcą (instytucją zarządzającą duża ilością ryzyk innych
ubezpieczonych).

USŁUGA UBEZPIECZENIOWA
Na ubezpieczenie można spojrzeć z dwóch stron, od strony ubezpieczyciela, jako
oferującym usługę oraz od strony klienta oceniającego usługę i jakość działań
marketingowych. Usługa ubezpieczeniowa, ze względu na swój charakter niematerialny musi
być pewna, oparta na określonych gwarancjach prawnych i ekonomicznych. Podstawą usługi
ubezpieczeniowej jest zawarta umowa ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczającym,
a ubezpieczonym. Powstaje tzw. stosunek prawny ubezpieczenia. To przez umowę
ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka zapłaty określonej sumy
pieniężnej w razie zajścia nieprzewidzianego w umowie wypadku (to jest świadczenia ochrony
ubezpieczeniowej) i do zapłaty owej sumy, jeśli wypadek ubezpieczeniowy zajdzie,
a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę6.
4

5
6

10

A. Wagner, Der Staat und das Versicherungswesen, Tybinga 1881, s. 36 zab. też J.W. Gruss, Allgemeine
Versicherunglehre, t. I, Bren 1962, s. 16.
J. Hémard, Theorie et practique des assurances terrestres, t. I, s. 73-74.
M. Orlicki, Regulacje umowy ubezpieczenia [w]: J.Hadschke i J. Monkiewicz, Ubezpieczenia – podręcznik
akademicki, Wydawnictwo Poltex, W-wa 2010, s. 123.
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Z zatem możemy skonstatować, że usługa ubezpieczeniowa polega na sprzedaży ochrony
ubezpieczeniowej u podstawy, której istnieje gotowość przejęcia przez zakład ubezpieczeń
materialnych i niematerialnych skutków realizacji ryzyka, będącego przedmiotem prawnego
stosunku ubezpieczenia, na warunkach i w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.
Zakład ubezpieczeń roztacza nad ubezpieczonym ochronę w sensie finansowym, przez co
zobowiązuje się do kompensowania szkód losowych. Taki stan rzeczy uwalnia
ubezpieczonych od ewentualnych trudności związanych z szybkim zgromadzeniem znacznych
niekiedy środków finansowych, niezbędnych do naprawienia powstałej szkody lub
zaspokojenia roszczeń wysuniętych przez poszkodowanych (mowa tu o ubezpieczeniach OC).
Za tak rozumianą usługę ubezpieczający ponosi koszt w postaci z góry określonej składki
ubezpieczeniowej, która jest niewspółmiernie niska w porównaniu z ewentualnie otrzymanym
odszkodowaniem lub świadczeniem. Najistotniejszym jest jednak fakt, że ubezpieczający
kupuje coś więcej, kupuje ochronę finansową, poczucie bezpieczeństwa i ochrony na wypadek
wystąpienia niekorzystnego zdarzenia losowego, czyli kompensacja jest ewentualną
konsekwencją wynikającą z charakteru nabytej usługi. Z punktu widzenia ubezpieczonego,
odszkodowanie lub świadczenie nie może być uznane za konieczną, bezwzględną cechę
ubezpieczenia, gdyż występuje ono wyłącznie w sytuacji, kiedy nastąpi realizacja świadczenia
objętego umową ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe przez cały okres trwania
umowy ubezpieczenia utrzymuje swoją gotowość do likwidacji i realizacji świadczeń oraz
zapytań klienta. W związku z tą gotowością, a także w związku z szeregiem niezbędnych
czynności warunkujących oferowanie usługi ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń ponosi
określone koszty, które musi pokryć ubezpieczający. Stąd zakres pojęcia „funkcja
kompensacyjna ubezpieczeń" jest znacznie węższy od zakresu pojęcia „funkcja ochrony
ubezpieczeniowej”. Ponadto to drugie pojęcie w sposób wyraźny podkreśla niematerialny
charakter usługi ubezpieczeniowej, bowiem na plan dalszy odsuwa ewentualne
zmaterializowane skutki, efekty tej usługi, występujące w postaci odszkodowania lub
świadczenia ubezpieczeniowego7.

JAKOŚĆ USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
Usługę ubezpieczeniową możemy zdefiniować jako spełnienie oczekiwań i wymagań
ubezpieczonego poprzez wykonywane czynności składające się na tę usługę. Jakość usługi
ubezpieczeniowej wynika z zastosowania w ochronie ubezpieczeniowej podstawowych zasad:
realności, pełności, powszechności i szybkości wypłat odszkodowań.
Główne cechy wpływające na poziom jakości usługi ubezpieczeniowej to:
• dostępność określająca łatwość dotarcia do usługi przez klienta,
7

www.newtrader.pl/funkcja-ochrony-ubezpieczeniowej
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• elastyczność rozumiana, jako na zdolności dostosowania usługi do potrzeb
i możliwości klienta,
• niezawodność dająca gwarancję wywiązania się ubezpieczyciela z przyjętych
zobowiązań,
• pewność i bezpieczeństwo, iż usługa pozbawiona jest elementów ryzyka,
• kompetencja wyrażona fachowością osób oferujących usługi,
• komunikatywność polegająca na skutecznym dotarciu z informacją do klienta,
• życzliwość jako pozytywne nastawienie do klienta i jego uprzejma obsługa,
• estetyka środków materialnych (stan palcówki, jej wyposażenie) korespondująca
z profesjonalnym ich wykorzystaniem w procesie świadczenia usługi8.
Wymienione wyżej właściwości dobrej jakości usługi w praktyce odgrywają bardzo
ważną rolę w kształtowaniu poziomu zadowolenia u klienta i mają na celu osiągnięcie
zaspokojenie jego potrzeb i wymagań. Jeśli w praktyce osiągniemy zaspokojenie potrzeb
klienta to podjęte działania dowodzą o stosowaniu wysokiej skuteczności w obsłudze klienta.
Narastająca konkurencja zmusza zakłady ubezpieczeń do tworzenia kultury organizacyjnej nastawionej na jakość obsługi klienta. Zmiana sposobu działania nadążająca za szybko
zmieniającym się otoczeniem rynkowym i dostosowanie się do oczekiwań klientów będzie
decydować o przetrwaniu na konkurencyjnym rynku. Trudno jest rywalizować na rynku
o klienta za pomocą ceny, choć trzeba przyznać, że niejednokrotnie to cena jest determinantem
zakupu polisy ubezpieczeniowej, lecz coraz większą wagę dla klienta ma kompetentna
i profesjonalna obsługa. Jakość kontaktu z klientem często decyduje o jego zadowoleniu,
zaufaniu do świadczonej usługi, a klient niejednokrotnie dokonuje wyboru firmy ze względu
na osobę świadcząca usługę. Prawidłowa postawa pracowników podczas spotkania z klientem
daje ogromne możliwości odpowiedniego kształtowania usługi, dopasowania jej poziomu do
oczekiwań nabywcy oraz zebrania istotnych informacji o potrzebach konsumenta.
Usługi ubezpieczeniowe charakteryzują się wysokimi wymogami wiedzy z różnych dzień
i dyscyplin naukowych, jak np.: ekonomia, prawo, medycyna, budownictwo, rolnictwo itp.
Dlatego pracownicy firm ubezpieczeniowych muszą legitymować się wysokimi
kwalifikacjami, aby wzbudzić u klienta zaufanie, poprzez rzeczowe i merytoryczne
prowadzenie rozmów sprzedażowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż działania związane z
podniesieniem jakości obsługi są często mniej kosztowną metodą walki konkurencyjnej niż
inne środki, takie jak np.: obniżki cen, czy sponsoring9.
W literaturze nie ma jednej definicji obsługi klienta. Według niektórych autorów:

8

9
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M. Romanowska, M. Trocki, Podejście procesowe w zarządzaniu, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa
2004, s. 388.
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• Obsługa klienta to proces zapewnienia przewagi konkurencyjnej i tworzenie
dodatkowych korzyści przez łańcuch dostaw w celu maksymalizacji wartości
całkowitej dla ostatecznego klienta10;
• Obsługa klienta to zdolność systemu logistycznego przedsiębiorstwa do zaspokojenia
potrzeb klientów pod względem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody11.
Wydaje się, że najbardziej odpowiadająca charakterowi działalności firm
ubezpieczeniowych w procesie obsługi klienta jest definicja autorstwa M. Christophera,
A. Payne i D. Ballantyne`a obsługa klienta polega na tworzeniu więzi z klientami i innymi
uczestnikami gry rynkowej w celu nawiązania długotrwałej, korzystnej dla obu stron
współpracy. Dostarczanie klientowi wysokiej jakości usług rozumiane jest jako proces,
rozpoczynający się od rozpoznania potrzeb po dostarczenie wysokiej jakości produktu lub
usługi, obejmujący wszystkie czynności przed, w trakcie i po zawarciu transakcji.
Tablica 1. Elementy obsługi klienta
OBSŁUGA KLIENTA
Przed transakcją

W trakcie transakcji

Po transakcji

1. Misja w formie pisemnej i polityka
obsługi klienta. wzorców popytu.

1. Dostosowanie

1. Gwarancje.

2. Popularyzowanie misji i polityki
wśród klientów.

2. Czas.

2. Załatwienie reklamacji.

3. Cele obsługi (pisemnie).

3. Zakres obsługi.

3. Naprawy i odszkodowania

4. Procesy wspierające cele.

4. Prawidłowy produkt.

4. Kontrola jakości.

5. Ludzie i struktury wspierające cele
obsługi.

5. Usługi pomocnicze.

5. Schemat usługi w celu
skorygowania błędów.

6. Zaplecze techniczne.

6. Otoczenie (nastrój).

6. Rozwiewanie obaw po
zakupie.

7. Zapewnienie klienta o dobrej
jakości świadczonych usług.

7. Rozliczenia.

7. Sprzedaż krzyżowa.

8. Informacja o użytkowaniu.

8. Prezentacje.

8. Marketing bezpośredni.

9. Dogodna sprzedaż.

9. Kluby "stałych klientów".
10. Oferta promocyjna w czasie
zmniejszonego popytu.

Źródło: A. Payne, Marketing usług, PWE 1996, s. 218.

10
11

J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., „Zarządzanie logistyczne”, Warszawa 2002, s. 48.
K. Rutkowski, „Logistyka dystrybucji”, Warszawa 2002, s. 113.
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Klient podczas procesu obsługi sam określa poziom i jakość świadczonej usługi
ubezpieczeniowej. Potwierdzeniem wysokiej jakości usługi jest zakup polisy ubezpieczeniowej
odpowiadającej jego oczekiwaniom i wymaganiom. Mamy tutaj przykład jakości zewnętrznej,
utożsamiającej się z użytkownikiem usługi.
Zgodnie bowiem z teorią jakości Total Quality Management (TQM) zadowolenie klienta
jest powodowane przez wysoką jakość obsługi reprezentowaną przez wszystkich
zatrudnionych pracowników firmy. TQM jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem
ukierunkowanym na jakoś totalną, stawiającą w centrum uwagi zarówno klienta zewnętrznego,
jaki również klienta wewnętrznego (tj. cały personel przedsiębiorstwa usługowego). Idea, że
każdy pracownik w firmie traktuje wszystkich pozostałych współpracowników w równym
stopniu jako klientów i on sam tego doświadcza przyczyniając się do uzyskania
ponadprzeciętnego poziomu zaangażowania pracowników w funkcjonowanie firmy.
Zadowolony Klient (zewnętrzny i wewnętrzny), przekonany do prezentowanej oferty oraz
wysoka jakość usługi świadczona przez poszczególnych pracowników może okazać się wręcz
podstawowym orężem w walce na konkurencyjnym rynku usług ubezpieczeniowych.
System jakości TQM opiera się na 5 zasadach, określanych jako pięć poziomów piramidy
jakości totalnej TQM:
• zaangażowanie kierownictwa (przywództwo),
• koncentracja na kliencie i pracowniku (klient zewnętrzny – wewnętrzny),
• koncentracja na faktach (podejście systemowe),
• ciągłe doskonalenie (potrzeby i oczekiwania klienta ulegają ewaluacji),
• powszechne uczestnictwo (zaangażowanie na każdy szczeblu).
W koncepcji TQM każdy czynnik w przedsiębiorstwie lub w jego otoczeniu ma wpływ
na jakość, toteż każdy aspekt działalności należy realizować uwzględniając podejście
projakościowe. Istotą TQM jest zintegrowanie celów przedsiębiorstwa z celami jego klientów.
Realizacja celów przebiega przy pełnym zaangażowaniu pracowników organizacji i przy
wiodącej (kierowanie, przywództwo) roli kadry kierowniczej. Struktura organizacji kierującej
się zasadami TQM podporządkowuje się kulturze pracy zespołowej, a kanały komunikacyjne
i powiązania wykraczają poza granicę jednostek organizacyjnych.
Obecnie koncepcja TQM zaczyna być uznawana jako standard w procesie zarządzania
przedsiębiorstwem. Odzwierciedlenie jej zasad możemy znaleźć w normach serii ISO 9001.
Norma ISO 9001:2008 należy do bogatej rodziny norm serii ISO 9000. W Polsce została
ona wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN ISO 9001:2009.
ISO 9001:2008 jest podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością
(SZJ). Norma jest skonstruowana uniwersalnie. Nie zawiera wymagań dotyczących wyrobu
(nie jest normą techniczną), tylko wymagania dotyczące systemu zarządzania. Wymagania te

14

Gospodarka i Finanse. Zeszyt 3. Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością.

pozwalają na wdrożenie SZJ zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak
i w administracji publicznej. Koncepcja ISO 9001:2008 jest w dużej mierze oparta na
koncepcji TQM i kieruje się podobnymi zasadami:
1. Koncentracja na kliencie – oznacza skupienie się na aktualnych oraz przyszłych
potrzebach klienta oraz na działaniach w celu ich zaspokojenia;
2. Przywództwo – oznacza, iż kadra kierownicza jest odpowiedzialna za wyznaczenie
polityki, celów, strategii i kierunków rozwoju organizacji. Najwyższe kierownictwo
odpowiada także za motywowanie i zaangażowanie wszystkich pracowników
w rozwój organizacji i stworzenie korzystnych warunków do działania w tym
kierunku;
3. Zaangażowanie całej kadry – jedynie pełne zaangażowanie wszystkich pracowników
w realizację strategii i celów organizacji pozwala na maksymalne wykorzystanie jej
potencjału w celu uzyskania zamierzonych korzyści;
4. Podejście procesowe – wszystkie działania organizacji traktować (zarządzać nimi)
należy jako wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy;
5. Podejście systemowe do zarządzania – polega na zidentyfikowaniu, zrozumieniu
i zarządzaniu wzajemnie powiązanymi procesami i traktowaniu ich jako system (zbiór
wzajemnie powiązanych i oddziałujących elementów);
6. Ciągłe doskonalenie – oznacza ciągłe, nieprzerwane, systematyczne działania w celu
zwiększenia prawdopodobieństwa wzrostu zadowolenia klienta i innych stron.
Nieocenione są tu zalety metod narzucone przez normę (audyt wewnętrzny, działania
korygujące i zapobiegawcze, itd.), jak i metody i narzędzi, o których norma nie
wspomina (Kaizen, 5S, Six Sigma, FMEA, QFD);
7. Oparcie się na faktach – w procesie decyzyjnym należy opierać się na sprawdzonych
i logicznie przeanalizowanych informacjach;
8. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami – organizacja i jej dostawcy są zależni
od siebie. Powiązania między nimi powinny być skonstruowane w ten sposób, aby
przynosiły obopólną korzyść. Powiązania te powinny pozwalać na szybkie reagowanie
w wypadku szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeb klientów. Pozwala
to na zwiększenie rentowności organizacji i jej partnerów12.
Zadowolony klient (zewnętrzny i wewnętrzny), przekonany do prezentowanej oferty oraz
wysoka jakość usługi świadczona przez poszczególnych pracowników może okazać się wręcz
podstawowym orężem w walce w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku usług
ubezpieczeniowych.
W przypadku usług ubezpieczeniowych zadowolony klient, to klient lojalny, co jest
bardzo ważnym i oczekiwanym stanem z uwagi na charakter niematerialny ubezpieczenia.
12

www.jakość.biz/norma-iso-90012008.
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Produkt ubezpieczeniowy to swojego rodzaju oczekiwana przez klienta korzyść (poczucie
bezpieczeństwa), której nie można dotknąć, ani sprawdzić, przetestować jej funkcjonalność
przed zakupem.
Zapewnienie najwyższej jakości usługi ubezpieczeniowej wymaga wprowadzenia
kompleksowego i skutecznego systemu doskonalenia jakości usług, ich wdrażania oraz metod
badawczych i monitorowania na wszystkich etapach ich świadczenia. Narzędziami
pomocnymi w realizacji powyższych zagadnień będą:
• badania rynkowe i marketingowe (rozpoznawanie potrzeb i promocja usługi),
• przygotowanie usługi zaspokajającej potrzeby klientów,
• proces wykonywania usługi13.
Działania skoncentrowane na poprawianie jakości muszą obejmować wiele elementów,
do których należą: struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, kultura organizacyjna, oraz
zaangażowanie kierownictwa wszystkich szczebli firmy.
Opracowany przez firmę wzorzec jakości usług może różnić się od oczekiwań
konsumenta. Dochodzi wtedy do rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami usługodawcy,
a potrzebami klienta.
Według J. Witkowskiej kryteriami oceny jakości decydującymi o poziomie jakości usług
ubezpieczeniowych są:
• informacja o usługach, które ubezpieczyciel posiada w swojej ofercie, powinna być
jasno, zrozumiale sformułowana;
• dostępność usługi, czyli dogodna lokalizacja placówek zakładów ubezpieczeń, ich
oddziałów czy filii, odpowiedni czas otwarcia, jak również krótkie oczekiwanie na
wykonanie usługi;
• kompetencja pracowników (pracowników towarzystw ubezpieczeń, pośredników),
która polega na dysponowaniu niezbędną wiedzą i umiejętnościami;
• empatia pracowników, a więc znajomość i przewidywanie potrzeb klientów, a także
łatwość kontaktu;
• uprzejmość, grzeczność i szacunek okazywane klientowi;
• realność usługi ubezpieczeniowej, a więc świadczenie ochrony ubezpieczeniowej
polegające na zapewnieniu klienta, iż w momencie wystąpienia ryzyka objętego
warunkami ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaci świadczenie bądź odszkodowanie;
• poziom finansowego pokrycia strat, w którym chodzi o pełną ochronę
ubezpieczeniową, dzięki której ubezpieczony nie byłby zmuszony do pokrywania
zaistniałych szkód losowych z własnych środków;
• sprawność likwidacji szkód;
• termin realizacji wypłaty odszkodowania, czyli szybkość i rzetelność;
13
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• zaufanie zarówno do towarzystwa ubezpieczeń, jak i jego pracowników,
pośredników;
• odpowiedzialność ubezpieczycieli, którzy działają szybko i fachowo, uwzględniając
oczekiwania nabywców;
• rodzaj stosowanych środków materialnych, czyli stan placówki i wyposażenie;
• limitowana dostępność produktów ubezpieczeniowych – różnego rodzaju
ograniczenia wprowadzane przy ubezpieczeniach dobrowolnych przez zakłady
ubezpieczeń;
• indywidualny poziom ceny uwzględniający wnoszone ryzyko przez
ubezpieczającego14.
Powyższe kryteria stanowić mogą wzorzec norm, działań i strategii dla zakładów
ubezpieczeń chcących spełnić oczekiwania, potrzeby, klienta, a nawet wyprzedzić jego
wymagania, a ich zastosowanie w praktyce może skutkować uzyskanie przewagi nad
konkurencją.
J. Witkowska przedstawiła również rozbudowany model pięciu luk jakości autorstwa
Parasurmana, V.A. Zeithaml, L. Berry’ego, który ukazuje w jaki sposób dochodzi do utraty
jakości w organizacji.
Pierwsze 4 luki odnoszą się do spadku jakości usługi w obrębie zakładu ubezpieczeń.
Z kolei 5. luka prezentuje dysonans między tym, co towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje,
a oczekiwaniami klientów chcących zakupić ubezpieczenie.
Przedstawiony model wskazuje sytuacje, w których jakość oferowanych usług znacznie
jest odmienna od oczekiwanych, wyobrażonych z jakości przez klienta. Model ten winien być
poddawany analizie przez organizacje, które w swoich strategiach pragną zapobiegać
rozbieżnościom pomiędzy oczekiwaniami klientów, a oczekiwaniami firm, co w konsekwencji
może prowadzić do utraty klientów.
Twórcy modelu pięciu luk zaproponowali kryteria oceny jakości usług, jakimi posługują
się nabywcy usług i są to:
• dostępność usługi (dogodna lokalizacja placówek, odpowiedni czas ich otwarcia,
krótki czas oczekiwania na wykonanie usługi), informacje o usługach, sformułowane
prawidłowo i w sposób przystępny dla każdego nabywcy,
• kompetencje usługodawcy uzyskiwane dzięki fachowemu przygotowaniu
i szkoleniom,
• uprzejmość usługodawcy (odnoszenie się do klienta z życzliwością, szacunkiem
i szczerym uśmiechem),
• zaufanie (wiarygodność firmy i jej pracowników, dbałość o interesy klientów),
• rzetelność (prawidłowe i dokładne świadczenie usług),
14

zob. www.rzu.gov.pl _justyna_witkowska_ocena jakości_usługi ubezpieczeniowej w opinii klientów
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• odpowiedzialność usługodawcy (szybkie i fachowe działanie uwzględniające
oczekiwania nabywców),
• bezpieczeństwo (dbałość, by usługa była pozbawiona ryzyka),
• rodzaj stosowanych środków materialnych (zalicza się tu widoczne dla nabywcy takie
elementy usługi jak: stan placówki, jej wyposażenie),
• znajomość potrzeb nabywców (usługodawca winien starać się zrozumieć potrzeby
i oczekiwania klientów).

Rys. 1. Model jakości usług.
Źródło: opracowanie J. Witkowska, Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych,
TNOiK. Toruń 2008, s. 141.

18

Gospodarka i Finanse. Zeszyt 3. Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością.

W zależności od prowadzonego rodzaju działalności każda z firma trudniąca się usługami
może wybrać te elementy z proponowanej listy, które będą najistotniejsze z punktu widzenia
jakości obsługi docelowej grupy klientów i na jej podstawie może dokonywać pomiarów
świadczonej jakości usług.Pomiar jakości obsługi jest w wielu przypadkach największym
problemem stojącym przed firmą świadczącą różnego rodzaju usług. Istnieje wiele metod
takich pomiarów, jak na przykład:
• pomiar czasu wykonywania usługi,
• pomiar czasu realizacji procesów usługowych,
• pomiar czasu oczekiwania na usługę,
• rejestrowanie liczby reklamacji,
• ocena lojalności klientów itp15.
Firma powinna ciągle monitorować jakość świadczonych usług i utrzymywać ją na
bardzo wysokim poziomie. W praktyce najczęstszym sposobem sprawdzenia poziomu
oferowanej usługi jest przeprowadzanie badań ankietowych wśród klientów. Analiza
otrzymanych wyników pozwala kreować najodpowiedniejsze i najefektowniejsze metody
zarządzania usług.

MARKETING USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
Strategie firm ubezpieczeniowych, w tym strategie w zakresie marketingowym stawiają
na czołowym miejscu problematykę jakości usług ubezpieczeniowych. Coraz większe
znaczenie w decyzjach klientów o wyborze oferty konkretnego zakładu ubezpieczeń będzie
odgrywała nie tylko cena, ale jakość usługi (miła rzeczowa prezentacja produktu, szybka
i bez problemowa likwidacja szkód, zaangażowanie pracowników w rozwiązaniu problemu
oraz wdrożenie i przestrzeganie „kategorii jakości usług). Bez realizacji strategii najwyższej
jakości oferowanych usług trudne będzie dla zakładu ubezpieczeń osiągnięcie trwałej, rosnącej
pozycji na rynku16.
Strategia marketingowa w odniesieniu do usług ubezpieczeniowych wyznacza jest
w znacznym stopniu ich cechami szczególnymi (zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta).
Dynamicznie rozwijający się omawiany sektor usług powoduje, że następuje wiele istotnych
zmian. Firmy już posiadają szeroką ofertę usług, lecz ciągle ją poszerzają i zmieniają wraz
z zachodzącym postępem technologicznym. Rozwój i zaadoptowanie rozwiązań
technologiczno-systemowych umożliwia skrócenie czasu obiegu i analizy informacji.

15
16

J. Witek, Jakość obsługi klienta w aspekcie zarządzania firmą usługową, USz, 1999.
K. Ortyński, już cyt. Zarządzanie jakością usług w zakładzie ubezpieczeń, [w] J. Garczarczyk, Zarządzanie
jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń, AE, Poznań 2000. s. 399.
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Obecnie coraz częściej klient kontaktuje się z towarzystwem ubezpieczeniowym za
pomocą Internetu w celu sprawdzenia oferty produktowej, wysokości składki, dokonania
zakupu polisy ubezpieczeniowej, czy sprawdzenia przebiegu likwidacji zgłoszonej szkody.
W przypadku usług wyróżnić można dwa podstawowe elementy:
• ofertę usługową,
• sposób dostarczenia usługi.
Innowacyjność w sferze usług dotyczy nie tylko wzbogacenia samej oferty, ale także
tworzenia powiązań między firmami o różnym profilu działalności mających na celu tworzenia
łańcucha usług.
Wszystkie nowe pomysły w zakresie usług mogą być łatwo adaptowane przez inne firmy.
Usługa jako produkt niematerialny nie może być objęta ochroną patentową. Stąd też
innowacyjność usług charakteryzuje się znacznie krótszym cyklem życia. Praktyka działań na
rynku usług ubezpieczeniowych dowodzi, że kopiowanie pomysłów jest powszechne. Poziom
jakości usługi już nie jest do zaimplementowania, musi być wypracowany przez długotrwałe
szkolenia personelu wszystkich szczebli firmy z zastosowaniem metod treningu
coachingowego. Postawa osób świadczących usługi ubezpieczeniowe jest przeważnie
kluczową kwestią dla nabywcy. Często klienci „kupują” przedstawiciela firmy, a nie samą
usługę ubezpieczeniową i dlatego ważne jest jak są postrzegani i oceniani przez nabywców.
Tworząc strategie marketingowe należy pamiętać o doborze kadry, o ich doświadczeniu,
kwalifikacjach, umiejętnościach w komunikowaniu się z klientami. Trzeba podkreślić, że
pracownik odgrywa bardzo ważną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług.
Jakość kontaktu z klientem często przesądza o jego zadowoleniu, zaufaniu do oferowanych
produktów co w konsekwencji prowadzi do zakupu ubezpieczenia.
Budowanie strategii marketingowej opiera się na podstawie informacji pochodzących
z rynku, rozeznania pozycji, siły i strategii konkurencji. Uzupełnieniem stanowić będą
prognozy rynkowe oraz system informacji, jako podstawa podejmowania decyzji.
Formowanie strategii marketingowej w działalności ubezpieczeniowej uzależnione jest
od wielu czynników jak miedzy innymi wielkość firmy, okres istnienia, także rodzaj
prowadzonej działalności będą decydować o skali i zakresie stosowanych narzędzi
marketingowych.
Obserwując funkcjonowanie marketingu usług w krajach wysoko rozwiniętych wskazują,
że działalność na rynku usług ubezpieczeniowych musi być coraz bardziej profesjonalna,
a zatem stosowanie innowacyjnych kampanii marketingowych staje się konieczne nie tylko dla
odnoszenia sukcesu marketingowego, ale również utrzymania się na rynku.
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PODSUMOWANIE
Przesłanką niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi, iż wzrost konkurencyjności firm
na rynku ubezpieczeń przyczynił się do poprawy jakości świadczonej usługi oraz sama usługa
choć jest niematerialna stała się narzędziem do uzyskania przewagi konkurencyjnej
i umocnienia pozycji rynkowej zakładu ubezpieczeń. Nie bez znaczenia w tym procesie jest
klient, który wymusza na usługodawcy wysoką jakość usługi.

SUMMARY OF THE ARTICLE

•
•
•
•
•
•
•

Issue in the article are the determinants of the quality of insurance services.
Opinion of the author about the quality of services is determined by:
information about the services provided in the way of a leap for all buyers
consumer confidence in the company and its employees,
competent and well-trained staff,
quick identification of customer needs and expectations,
employee involvement explain kindness, courtesy and respect shown to the customer,
creating confidence and security,
easy availability of services.

It is also important to develop the right marketing strategy of insurance companies
providing them, which in turn can become a powerful tool to gain competitive advantage.
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Valentyna Chychun, Lesya Horzhu1

ASPEKTY INNOWACYJNEGO ROZWOJU
DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie
Temat dyskutowany w artykule jest bardzo ważny ze względu na brak systematycznych
badań innowacyjnych działań poprawiających usługi hotelarskie i niedostatecznych badań
innowacyjnych procesów inwestycyjnych w systemie infrastruktury mniejszych jednostek
hotelarskich kompleksu rekreacyjno-turystycznego. Tak więc o wyborze tematu zadecydował
brak badań wdrażania procesów innowacyjnych i rozwoju inwestycji hotelowych na tle
rosnącego popytu na zakwaterowanie w hotelu, jak również fragmentaryczne i niepełne
pokazanie tego problemu w publikacjach naukowych.
Szybki wzrost międzynarodowej turystyki biznesowej na całym świecie powoduje
wysoki popyt na wysoką jakość usług hotelarskich, co bezpośrednio zależy od sprawności
procesów innowacyjnych.
Problemy innowacyjnego rozwoju hoteli są niedostatecznie zbadane. Głównie jest to
związane z tym, że przez długi czas kompleks rekreacyjno-turystyczny był ignorowany przez
obserwacje naukowe. Wraz z reformami gospodarczymi w latach 90ch pojawiła się ogromna
potrzeba systematycznych badań ogólnych i szczególnych cech działalności hotelarskiej,
jej organizacji, prawidłowości jej rozwoju i zarządzania, jej wewnętrznych powiązań.
Problemy dotyczące poszukiwania inwestycji, które mogłyby posłużyć jako podstawa dla
rozwoju przedsiębiorstw hotelarskich, zgodnie z międzynarodowymi standardami hotelarstwa
komercyjnego, stały się pilne i priorytetowe. Jednakże, nowoczesna teoria ekonomii do dziś
oferuje rozwiązanie tych problemów przede wszystkim dla przemysłu produkcyjnego.
Problematyka hoteli w tym zakresie nie jest wciąż odpowiednio odzwierciedlona.
Do dzisiaj w możliwościach inwestycyjnych gospodarki regionalnej dla rozwoju
kompleksu rekreacyjno-turystycznego, obiekty zakwaterowania nie są brane pod uwagę
i realizowane.
Aby zbadać problem dotyczący innowacyjnego rozwoju podstaw branży hotelarskiej
naukowcy próbowali wprowadzić miary postępu naukowego i technicznego, podstawy
ekonomiczne, wielostronną komunikację między procesami przedsiębiorstwa. Ten temat
poruszają w swoich pracach I. Schumpeter, K. Oppenlendera, P.F. Druker, A.I. Anchishkin,
H. Kondratieva, H. Delyagina, D.I. Kokurin, Y.V. Yakovetz.
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Problemy rozwoju inwestycji przedsiębiorstw w różnych sektorach przemysłu prezentują
w swoich pracach V.M. Anshin, V.S. Bard, I.A. Blank, V.A. Kolokov, R.A. Fathutdinov, Linn
Van DralVagen, J. Christopher, H. Walker, I. Angeichik, A.J. Alexandrovij, J.F. Volkov,
V.H. Huliaev, G.P. Yermakov, I.V. Zorin, D.K. Ismaev, N.I. Kabushkin, A.L. Lisnik,
A.V. Nasledishev, A.S. Orlov, H.A. Papirian, V.C. Senin, C.C. Skobkin, V.A. Kvartal,
A.A. Chudnovskij, E.E. Filippovskij, L.V. Shmarovaja.
Jednakże, w tych zdefiniowanych źródłach problemy innowacyjnego rozwoju
przedsiębiorstw hotelarskich były albo poruszone pośrednio albo całkowicie pominięte. Warto
zauważyć, że w tej chwili prace monograficzne na temat branży hotelarskiej są niemal
nieobecne, a praktycznie cała lista stosowanej literatury jest przedstawiona zarówno przez
podręczniki jak i materiały referencyjne.
Duży postęp działalności branży hotelarskiej na rynku zależy od poziomu jego
konkurencyjności, co w znacznym stopniu zależy od strategii firmy. Z kolei strategia
przemysłu hotelarskiego jest określana przez jego potencjał: różne czynniki wewnętrzne
(dostarczanie różnych zasobów) i zewnętrzne (konkurenci, dostawcy zasobów, popyt), przez
planowane cele rozwoju przedsiębiorczości, i możliwości ich wykorzystania oraz osiągnięcia.
Poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa jest określany przez jego zdolność do
zaspokajania potrzeb kształtowanych na rynku konsumenckim.
Słowa kluczowe:
Innowacje, kompleks rekreacyjno-turystyczny, konkurencyjność, skuteczna konkurencja,
gościnność, rynek konsumencki.

ASPECTS OF INNOVATIONAL ACTIVITY
DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE
Abstract
The topic under discussion in the article is of great importance because of the lack of
systematic research of innovational recovery of hotels and insufficient study of innovational
investment processes in the system of infrastructural subdivisions of accommodation means of
a recreational-tourist complex. That’s why the choice of the topic was defined by the lack
of research of innovational processes introduction and of hotel investment development against
a background of increasing demand on hotel accommodation as well as of fragmented and
incomplete highlighting of this problem in scientific publications.
Rapid growth of international, inside, business tourism throughout the world makes high
demands on hotel service quality which directly depends on efficiency of innovational
processes.
Problems of innovational hotel development are insufficiently explored. Mainly this is
connected with the fact that for a long time recreational-tourist complex has been ignored by
scientific observation. With economic reforms of the 1990-s severe need in systematic study of
general and specific characteristics of hotel business, its organization, regularities of its
development and management, its internal interrelations has appeared.
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The problems of investments search which could serve as the base for hotel enterprises
development in accordance with the international standards of commercial hospitality became
pressing and first-priority. However modern economic theory up to this day offered solution of
these problems primarily for the production industries. Peculiarity of hotels in this respect is
not adequately reflected so far.
Up to now in the regional economy investment possibilities for development of
recreational-tourist complex, accommodation facilities are not taken into account and realized.
For research of the problem concerning innovative development of hotel industry
fundamentals the scientists probed introduction of measures of scientific and technical
progress, economic essence, intercommunication with enterprise processes. This topic
stipulated to address to the works of I. Schumpeter, to K. Oppenlendera, P.F. Druker,
A.I. Anchishkin, H. Kondratieva, H. Delyagina, D.I. Kokurin, Y.V. Yakovetz.
Problems of investment development of various industry areas’ enterprises are presented
in the works of V.M. Anshin, V.S. Bard, I.A. Blank, V.A. Kolokov, R.A. Fathutdinov, Linn
Van DralVagen, J. Christopher, H. Walker, I. Angeichik, A.J. Alexandrovij, J.F. Volkov,
V.H. Huliaev, G.P. Yermakov, I.V. Zorin, D.K. Ismaev, N.I. Kabushkin, A.L. Lisnik,
A.V. Nasledishev, A.S. Orlov, H.A. Papirian, V.C. Senin, C.C. Skobkin, V.A. Kvartal,
A.A. Chudnovskij, E.E. Filippovskij, L.V. Shmarovaja..
However in the defined sources the problems of innovative development of hotel
enterprises were either covered indirectly or were not dealt with at all. It is noteworthy that at
the moment monographic works about hotel business are almost absent, and practically the
whole list of used literature is presented both by textbooks and by reference manuals.
Good progress of hotel industry activity at the market is determined by the level of its
competitiveness, which greatly depends on enterprise strategy. In its turn the hotel industry
strategy is determined by its potential: various internal (providing different resources) and
external (competitors, suppliers of resources, demand) factors, by planned objectives of an
enterprise development and by its available possibilities of their use and achievement.
The level of competitiveness of an enterprise is determined by its ability to satisfy the
needs formed at the consumer market.
Keywords:
Innovation, recreational-tourist complex, competitiveness, efficient competition,
hospitality, consumer market.
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INTRODUCTION
The topic under discussion in the article is of great importance because of the lack of
systematic research of innovational recovery of hotels and insufficient study of innovational
investment processes in the system of infrastructural subdivisions of accommodation means of
a recreational-tourist complex. That’s why the choice of the topic was defined by the lack of
research of innovational processes introduction and of hotel investment development against
a background of increasing demand on hotel accommodation as well as of fragmented and
incomplete highlighting of this problem in scientific publications.
Rapid growth of international, inside, business tourism throughout the world makes high
demands on hotel service quality which directly depends on efficiency of innovational
processes.
Problems of innovational hotel development are insufficiently explored. Mainly this is
connected with the fact that for a long time recreational-tourist complex has been ignored by
scientific observation. With economic reforms of the 1990-s severe need in systematic study of
general and specific characteristics of hotel business, its organization, regularities of its
development and management, its internal interrelations has appeared.
The problems of investments search which could serve as the base for hotel enterprises
development in accordance with the international standards of commercial hospitality became
pressing and first-priority. However modern economic theory up to this day offered solution of
these problems primarily for the production industries. Peculiarity of hotels in this respect is
not adequately reflected so far.
Up to now in the regional economy investment possibilities for development of
recreational-tourist complex, accommodation facilities are not taken into account and realized.
For research of the problem concerning innovative development of hotel industry
fundamentals the scientists probed introduction of measures of scientific and technical
progress, economic essence, intercommunication with enterprise processes. This topic
stipulated to address to the works of I. Schumpeter, to K. Oppenlendera, P.F. Druker,
A.I. Anchishkin, H. Kondratieva, H. Delyagina, D.I. Kokurin, Y.V. Yakovetz.
Problems of investment development of various industry areas’ enterprises are presented
in the works of V.M. Anshin, V.S. Bard, I.A Blank, V.A. Kolokov, R.A. Fathutdinov,
Linn Van Dral Vagen, J. Christopher, H. Walker, I. Angeichik, A.J. Alexandrovij, J.F. Volkov,
V.H. Huliaev, G.P. Yermakov, I.V. Zorin, D.K. Ismaev, N.I. Kabushkin, A.L. Lisnik,
A.V. Nasledishev, A.S. Orlov, H.A. Papirian, V.C. Senin, C.C. Skobkin, V.A. Kvartal,
A.A. Chudnovskij, E.E. Filippovskij, L.V. Shmarovaja.
However in the defined sources the problems of innovative development of hotel
enterprises were either covered indirectly or were not dealt with at all. It is noteworthy that at
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the moment monographic works about hotel business are almost absent, and practically the
whole list of used literature is presented both by textbooks and by reference manuals.
Good progress of hotel industry activity at the market is determined by the level of its
competitiveness, which greatly depends on enterprise strategy. In its turn the hotel industry
strategy is determined by its potential: various internal (providing different resources)
and external (competitors, suppliers of resources, demand) factors, by planned objectives of an
enterprise development and by its available possibilities of their use and achievement.
The level of competitiveness of an enterprise is determined by its ability to satisfy the
needs formed at the consumer market.

MAIN PART
For the hotel enterprises the concept ‘competitiveness’ is determined by many factors,
especially consumer properties of services, extent of their support, characteristics of target
markets, the behavior of tourists and visitors, potential and resources of an enterprise.
Competition is a contest between the parties of a market economy aiming to win the most
favorable conditions for operation, sales and purchasing services for the appropriation of the
largest profit. This type of economic relationship exists when service representatives act as
independent subjects, neither of whom is dependent, and they depend only on market
conditions, wish to win the competition and realization of its services.
Competitive ability of an enterprise can be defined as a complex of indices characterizing
the state of an enterprise in an industry: services, state of the enterprise on the market, services’
promotion and their production.
Complexity of competitive ability of a hotel as of economic phenomenon stipulates for
complexity of its assessment. Assessment methods of enterprise’s competitive ability level are
quite different. The most popular are methods based on the following [10, p. 119]:
• theories of efficient competition, based on indices groups’ assessment;
• assessment of competitive ability of services, providing indices’ choice characterizes
a technical stage of services;
• competitive advantage and comparison of levels of competitiveness advantage indices
of an enterprise with the similar indices of a competing firm;
• benchmarking – continuous, systematic process of measuring of enterprise activity
areas and their comparison with similar areas of enterprises-leaders with aim to
improve own activity.
We should single out worthy approach to competitiveness management, because it is an
indicator of an enterprise value which is an important comprehensive assessment of an
effective activity of an enterprise. If we talk about the concept of competitiveness at the macro
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level, it reflects the position of the national economy in the system of international relations,
mainly in the field of hotel management, while the ability to strengthen positions. This is the
most important but not the only aspect of the concept of national competitiveness.
Analysis of competion research testifies that many definitions and approaches are based
on competitive ability classification:
• according to the methods of realization of competitive struggle;
• according to character of consumers’ demands satisfaction;
• according to the quantity of sellers and peculiarities of their behaviour.
According to the competitive struggle implementation methods competition is divided into
price and non-price. The struggle for economic survival and prosperity is the law of the market.
Competition is a kind of monopoly, it can exist only in a particular state of the market. Different
types of competition depend on certain indicators of the market. There are markets of perfect and
imperfect competition. Market of a perfect competition meets the following conditions:
• it has many manufacturers (sellers), each of which is quite small in relation to the
overall market;
• the market is characterized by product homogeneity, i.e. products by their
characteristics must be substantially similar;
• buyers must be well informed about the market supply;
• there should be free entry into and exit out of the market, i.e., there must be absent
any market barriers;
• the producers and consumers have opportunity to form an independent judgment.
Thus, with real free competition markets are almost absent, as at real markets all these
conditions mainly are not being met. Usually services’ manufacturers influence the market
price, the volume of services produced, they are able to control the market situation; the state
limits market access for foreign producers. Because of indicated reasons prevailing number of
markets refer to markets of imperfect competition.
It’s well-known that the competition is the engine of progress. Paradoxically, but in fact
the evil enemy of an entrepreneur is a rival, being his best friend at the same time [10, p. 277279]. Competitive environment is a market or a segment where sellers can freely compete for
the right to sell the product-service to the buyer. The only fair arbiter between competing
entrepreneurs is a consumer. He votes with his purse by choosing the product that best suits
him. The market unfolds competition between firms that produce or sell similar service to the
same categories of visitors. Competition is a set of actions of a hotel, aimed at achieving
a competitive advantage to gain a strong position at the market and forcing out his competitor.
Forms of competition struggle depend on the present conditions, time and place, but its
essence is always the same: to capture more than its competitor’s market share or, if possible,
to force him out from the market. The purpose of competition is to achieve a competitive
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advantage, that is to take a stronger competitive position at the market. Competitive position is
comparative characteristics of the main market parameters of a hotel and its services against
a competitor [4, p. 277-279]. There are three extreme approaches to the category of
"competitiveness": first, the presence of its own motive to work, waiting for a positive result,
and second, necessary resources for the implementation of activities, and third, the opportunity
and ability to resist rivals. Under these conditions, we can conclude that competitive ability of
an object is a state characterizing the actual or potential ability to perform their functional
duties under conditions of possible rivals’ counteraction.
Thus, in order to become competitive a hotel should provide competitive ability of goods
(services) in the target market segments. Competitive ability of a product means object’s
property assessed by a consumer to exceed at a certain time quality and price characteristics of
similar goods in a particular market segment without losses for a services’ producer.
Organizational culture can contribute to the fact that a hotel serves as a strong structure stably
surviving the competition. But it can happen that organizational culture weakens a hotel without
letting it flourish. The special importance of analyzing the organizational structure for strategic
management is that it not only defines the relationship between people in the organization, but
also has a strong influence on how the organization builds its interaction with the external
environment; how to treat their customers, what methods to choose for of competition.
Usually researchers identify two main paths of complaints of a hotel environment, that
necessitate its correction by implementing various innovations:
• fluctuations in the environment (changes in consumer demand, economic and political
situation, the structure of the market vendors, etc.);
• a series of technical and technological and organizational innovations, i.e. the
development of scientific and technological progress.
In the context of the previous thesis can safely assert that innovation is actually the only
tool that supports the competitiveness of any economic system.
In practical work of the companies, it is considered to be reasonable to promote the
implementation of more than one service, and they are quite numerous, forming
a comprehensive set. The larger parametric series and assortment sets, the higher the likelihood
that the visitor will find an optimal option of a purchase. For example, living in a hotel a guest
is provided with services for various kinds of food. But they differ from each other in taste and
by various types, etc. Every tourist, taking into consideration specific conditions of taste, needs
specific qualities to buy a particular type of goods. If the administrator is able to provide them,
the purchase will take place - if not, the buyer will look for another seller.
To evaluate the competitiveness of the goods (services), it is necessary to solve a wide range
of issues, primarily to obtain objective information about the competitors’ hotel markets, where
needed services have already been sold or offered to sell. Market analysis must be given a focus.
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When choosing ways to improve the competitiveness of services in hotels it is often very
timely decision not to start a new service, but to remove an obsolete service. The decision to modify
the services is made to meet the special requirements of customers to obtain greater profits.
Indisputable fact is development of such direction of improving of the competitiveness of
such service as timely provision of services connected with the sale and use of additional
premises or vehicles that would ensure their continuous preparedness, that is servicing as well.
With skillful service organization is a crucial factor in improving the competitiveness of the
services at the hotel. In solving problems of increasing of service competitiveness in the hotel
industry annually increasing importance gets the problem of selection and development of new
tourists’ markets.
In this regard, the company should pay a very important analytical and research efforts
in this area. New sales markets can be decisive in changing of competitive ability of services
and profitability of sales activity. Clearly, introducing services to a new market, one can extend
the life cycle of services in hotels. Seasonal fluctuations in demand can contribute to the
successful implementation of the same service in different parts of the region. The assessment
of the competitiveness of hotel services shows the following ways to improve competitiveness:
• change in composition, types of services, structures of used information materials
about services;
• change of order of services’ design;
• change in services’ technology production, test methods, quality control system for
manufacturing, storage, transportation;
• change in the price of services, the prices of services, in servicing;
• change of the order of products’ realization at the market;
• change of the structure and size of investment in the development, manufacturing and
marketing services;
• changes in the structure and volume of cooperative supplies in the production of
services and prices for products;
• change of the stimulation system.
Organizational measures aim to improve the operation of a hotel due to increased
competitiveness of services produced. In such a situation, we can only remember and follow
the basic principle: after a comprehensive diagnosis of a hotel, and, based on omissions in its
work, choose approach with the most appropriate conditions, and seamlessly fit it into the
overall management to create a solid foundation for strong position in the market.
Usually researchers single out two basic outlines of indignation activity environment of
enterprises stipulating the necessity of its adjustment with the help of various innovations
realization:
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• variation of environment (change of consumer demand, economic and political
situation change, suppliers’ market structure change etc.);
• cycles of technical-technological and organizational innovations, that is development
of scientific and technical progress. It is possible to assert in the context of the
previous point that innovative activity is actually the unique means providing support
of competitiveness level of any economic system.
Although modern domestic literature started paying thorough attention to the questions
related to innovative activity, aspects which reflect its interrelation with development of
economic systems are considered not enough. In general it is generally accepted that innovative
activity presents the substantial survival condition of any enterprise or even of more
complicated economic system in competitive activity, and its’ size and character guarantee
their successful accomplishment.
In profesionally-oriented literature there is a popular thought that the more active
governmental policy in the scientific field is, the less is the impact of price and quality of
scientific products or services on demand. Government financing results in the fact that
scientific-research and practical works separates from an investor, and science and technology
policy separates from investment policy [7, p. 5].
As to our mind the participation of the state in formation of innovation and investment
potential lies not only in the direct financing of scientific and technological activities, but also
in creation of conditions for the invocation of market influence leverage. It finds its impact in
the activation of external sources of financing of innovation activity and formation of
sustainable demand on innovation.
The main reasons for the low activity of the state in formation of innovation and
investment potential, in our opinion, is the unattractiveness of the formal financial sector, low
activity and insufficient depth of financial markets.
Meanwhile, innovative investments mean investing of resources into intangible assets
ensuring the development of scientific and technological progress and innovation
implementation aiming to create a new market, to maintain it or to expand existing ones. In
industrialized countries with high levels of technical equipment and technology innovations in
its content are close to real investment.
However, in certain periods there is a need to make investments aiming to support
technologically lagging industries. The transition to an innovative model of economic growth is
one of the main tasks of the state in the near future.
However, economic growth is absolutely impossible without solving the problem of
increasing of investment volume in the production of hotel services – from the creation of
favorable investment climate to the selection of priority areas for investment.
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It should be noted that various stages of the innovational process, as objects of funding
have decreasing risky financing. Degree of risk decreases as the innovation process approaches
its completion. This raises the need of a differentiated approach to financing of various stages
of the innovational process using a variety of sources, both public and private.
It is clear that the functions of the state in the system of financial mechanism of
innovations should be implemented through the search and implementation of effective
stimulating tools, identified as priority areas of innovation development.
Research of domestic and foreign experience of the investment climate assessment as of a
combination of political, economic, social, legal, and many other factors that determine the
degree of risk of capital investment and the ability of their efficient use [8], quite often do not
take into account a number of important methodological statements created by modern
economic science.
As international experience shows, along with the state, a significant role in improving
the investment climate can and should be played by the financial institutions. The fact is that,
on the one hand, financial institutions themselves are sensitive to investment climate in the
country, with more enterprises actively involved in shaping it, therefore, the regulatory
authorities should be responsible for its quality. Moreover, the underdevelopment of
financial institutions may hinder economic development, the transition to an innovative
model of development.The financial systems of developed countries, of course, are the
backbone of the economy, and as it was shown by the negative experience of economic
crises in recent years, the problems of the financial system can quickly become general, and
vice versa, developed and stable financial system significantly contributes to economic
development. As investors plan innovative projects, they take into account the level of
development and reliability of the financial institutions of the country in determining the
strategy and tactics of the investment policy.
Proposals as to the restoration and modernization of the state innovational fund as one of the
main financial sources of innovation deserve approval. Thus, the functions of the state in the
financial mechanism of innovations’ development lies in identifying of activities that serve as the
object of stimulating influence of the state; choice of the appropriate tool of state stimulation;
participation in the establishment of partnerships between government and the private sector,
which will stimulate investment gaining into innovational sector. State encourages to identify
opportunities of enhancing investment, credit and financial support of innovational development,
combining different techniques and forms of raising funds from various sources will allow to
achieve significant results in scientific-technical and innovational activities.
It is noteworthy that practically all profitable enterprises are under obligation for success
to innovations. But not all companies have innovative activity (mainly because of the reasons
of high risk as a result of uncertainty of consumers’ and competitors’ behaviour).
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Thus, the functions of the state in the financial mechanism of innovation lies in
identifying activities that serve the object of stimulating influence of the state, choosing the
appropriate tool of state incentives, participation in the establishment of partnerships between
government and the private sector, which will stimulate investment in innovation sector.
A hotel, paying great attention to innovations, must have a certain potential, sufficient for
its realization. We can single out the following criteria for potential assessment:
• energetic and flexible top managers, being able to risk;
• progressive organizational management structure, oriented on work under market
conditions;
• high reputation of the company and its products to consumers and business partners;
• availability of information on trends in needs and demands of consumers, ability to
predict hidden (future) needs and demand;
• good knowledge of the opportunities and potential of competitors;
• experience in developing of innovations and in promoting them on to the market,
including experience in forming of marketing network;
• competitive technologies and progressive equipment.
This means that the strategy should ensure efficient allocation and use of resources and
adaptation of the innovation process with respect to conditions that vary at different stages of
the life cycle of innovation. As one innovation eventually must replace the other, and the basis
of this change of their generations should be prepared in advance, then essentially an
innovational strategy is cyclical, and cycle duration time depends on the duration of the life
cycle of specific innovations. This new cycle usually begins with the withdrawal of innovation
to the market, at the same time simultaneously the work on the next innovation begins,
and so on.
Management and innovation management are the weakest links in the development of
Ukraine's market economy, the competitiveness of local goods at domestic and international
markets. Currently, the countries with developed market economies provide a continuous and
dynamic growth mostly due to the use of innovative discoveries in various fields of human
activities, and primarily in the production of services.
The emphasis in economic development to maximize human resources’ involvement in
the production in terms of lack of attention to innovations transformed the Soviet economy in
more resistant to progress, which ultimately favoured the collapse of the state. In this regard, it
appears that one of the factors to overcome the socio-economic crisis in our country is the
establishment of a modern system of efficient management and in particular innovative
management. It is impossible to solve this problem without a sufficient number of qualified
managers.
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Modern managers must have not only the appropriate technical and economic formation,
but also to have the skills of a manager and innovator, able to go for a reasonable risk, to assess
the perspective and effectiveness of innovation [7, p. 15-16]. Innovation management is an area
of economics and professional activities aimed at achieving the objectives of the organization
innovation through efficient use of material, labor and financial resources. The concept
management is widely included in the current economic lexicon and has become essentially
similar to the concept of control. Along with general management, typical for any hotel
business in general, we should point out some of its varieties, using specific forms of
management by different functional areas of an enterprise or business activities.
Thus innovative activity can be considered as a complex trassformational process of ideas
into an object of innovational relations including all activities wihin innovative process,
information about possible competitive environment and consumer value of competitors’
goods; innovative ideas and decisions search, as well as partners in new project introduction
and financing.
However, there is no unambiguous answer from theory of innovations to the following
questions: what innovations are going to be disseminated (radical or evolutional); what
innovation development directions are to be preferred and when it is necessary to gain
advantage in this connection and how to distribute available organization resources among the
innovations of different levels of novelty, size and quality.
Strategy can be presented by the generalized model of actions, necessary for achievement
of the defined objectives. Strategic innovations are characterized by general direction on the
receipt of considerable competitive advantages in perspective. Strategy making that allows a
firm to survive in competitive activity in a long-term prospect is extraordinarily significant.
Under conditions of strict competition and fast-changing situation at the market, it is very
important not only to concentrate attention on internal state of firm affairs but to create a longlasting strategy.
In the past many firms were successful in their work with daily solution of internal
problems, connected with increase of current efficient use of resources. At that time strategy
providing adaptation of firm to the prompt change of environment is exceptionally important.
For example, the strategy of the Japanese firms is characterized by the following:
• by focus on permanent changes both in an external environment and in a firm;
• by focus on certain place in this environment;
• by taking into account and use of all possibilities for a survival and strengthening of
its role in the changing world, not only at the current moment but also in prospect;
• by defining intellectual potential of firm employees and developing technologies as
a basic factor.
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Such strategy is characterized by flexibility, capacity for adaptation, by aspiration to be in
the course of constant changes, and it reflects requirement to be able to win its place at the
market. There is no one single strategy. Every firm is unique, that is why the making strategy
process is specific, because it depends on position of the firm at the market, dynamics of its
development, potential, competitors’ behaviour, characteristics of goods or services, state of
economy, etc. And there are some main points allowing point out of certain generalized
principles of business strategy making.
The choice of business strategy is carried out by firm top management on the basis of
analysis of key factors characterizing firm’s state and the state of products’ backlog. First of all
such key factors are under examination as main sides of industry and firm, and that is most
frequently the most important while choosing a strategy choice. It is necessary to aspire to the
maximal use of available possibilities. It is important to search for the ways of development of
business in new industries having recovery potential.
Financial possibilities of a firm substantially influence choice strategy. Such steps in the
firm behavior as entering unexplored markets, promotion of new product or passing to new
industry, require considerable financial expenses. That is why firms with large financial
resources or with easy access to them are in much better position for the choice of variants’
strategy.
Qualification of workers, as well as financial resources, plays a considerable role at the
strategy choice of a firm. Deepening and expansion of qualifying potential of workers is
a major condition providing possibility of transfer to new production or high-quality
technological renewal.
Large influence on the choice of strategy of firm has the degree of dependence on
external environment. There are such situations, when a firm depends on suppliers or buyers so
much, that it is not free to choose strategy taking into account possible use of its potential.
In such case external dependence plays more considerable role in the choice of strategy of
firm than all other factors. Strong external dependence can be caused by the legal regulation of
firm behaviour, for example by antimonopoly legislation, social limitations, influence of natural
environment, political factors, etc. Concern of top management of a firm is another key factor.
For example, top management likes to risk or, on the opposite, it aims by all means to
avoid risk. It can become a decisive factor in the choice of strategy. In other case top
management can aim at takeover of another firm only because it had decided to get even with
or prove something to certain persons.
Time factor must be surely taken into account. The point is that both possibilities and
threats for a firm, and planned changes always have certain time limits. It is important to take
into account calendar time and intervals’ duration of realization of actual actions in strategy
realization. Very often a firm successful in time management is successful in its work.
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By analysis of products range the firm can balance such major factors of business as risk,
money receipt, renewal and stop of certain types of activity. The final stage of choice of
strategy is its evaluation. The whole procedure finally is aimed at the following: whether given
strategy will lead to achievement of the defined objectives. The evaluation of strategy is
conducted in the following directions:
1. compliance of a chosen strategy of the state with the requirements of environment.
They check the following: how a strategy is related to the requirements from the side
of basic subjects of environment, cycle of product, whether realization of strategy will
lead to appearance of new competitive advantages and etc.;
2. compliance of a strategy with potential and possibilities of a firm. In this case they
evaluate how defined strategy corresponds to possibilities of personnel, financial
resources of firm, whether existent structure of a firm allows successful strategy
realization, or whether the program of realization is appropriate in time, etc.;
3. risk acceptability, existing in a strategy. Evaluation of risk propriety is checked in three
directions: realistic features of preconditions, set in basis of strategy choice; negative
consequences for a firm from failure of strategy; propriety at possible positive result of
losses risk from a failure in strategy realization;
4. efficiency of strategy is evaluated by the following indices:
− an economic effect is influence of strategy upon size and rate of income, net
income, term of investments recoupment, volume of sales at the internal and
external market;
− a social effect is influence on terms and attractiveness of labour, cultural
development and education, quality of life;
5. ecological effect is influence on degree of contamination of environment, complexity
of use of natural resources;
6. technical (high-quality) effect is a change of novelty level, quality level,
competitiveness of products;
7. system effect is an additional profit from sales and use of united goods, machine
systems, etc.

CONCLUSIONS
On the basis of the conducted analysis and evaluation of possible variants a final decision
about the choice of the most reasonable strategy is to be taken. For providing of competitive
advantages of hotel industry at the market, usually the forming of development strategy is
recommended; for its working out one of the following approaches is used: firstly, it is market
approach with the analysis of external in relation to an enterprise environment, and, secondly,
it is resource approach with an analysis of strong and weak sides of an enterprise.
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Both these approaches are based on active use of achievements of marketing theory, but
their focus is different. The first is concentrated on actions providing success of enterprise in
a strategic prospect, and the second is focused in a tactical period.
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ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Streszczenie
Zarządzanie jakością jest ważnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem,
ostatecznym celem jest zadowolenie klienta z pożądanego produktu przy jednoczesnym
zapewnieniu dobrobytu gospodarczego firmy. Ponadto, zarządzanie jakością może być
zdefiniowane jako suma połączonych handlowych, technicznych, ekonomicznych, ludzkich,
organizacyjnych, społecznych i innych narzędzi, które zapewniają produkty i usługi wysokiej
jakości.
Słowa kluczowe:
Zarządzanie jakością, ekonomiczny, produkty i usługi wysokiej jakości.

ECONOMIC ASPECTS OF QUALITY MANAGEMENT
IN THE ENTERPRISE
Abstract
Quality management is an important part of enterprise management, the ultimate goal is
to satisfy the customer desired product while ensuring the economic prosperity of the company.
Furthermore, quality management can be defined as the sum of interconnected commercial,
technical, economic, human, informational, organizational, social, and other tools that ensure
quality products and services.
Keywords:
Quality management, economic, quality products and services.
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INTRODUCTION
Current vibrant economic environment puts enterprises to face the problem of ensuring
long term competitiveness. A key factor in customer orientation in a healthy market
environment is a marketing strategy unfolding from advertising, product quality, product
prices, delivery terms, warranty and so on. The decisive factor of the internal environment of
the company's quality management system and enterprise. It takes practice to introduce new
management methods and changes in attitudes. The basic objective is to increase efficiency,
business performance and product quality.
It is necessary to realize that the quality management system today is not a luxury but
a necessity to ensure the long-term competitiveness. On the other hand, it should be
emphasized that the introduction of a quality management system does not automatically
improve business performance. It's a long term process, which ultimately should lead to
improving customer satisfaction and stakeholder activities, business efficiency, reduce costs,
reduce risks, increase productivity, clear identification of responsibilities and of course last but
not least to improve the quality of the product itself.
Very important role in the implementation of quality management system plays a position
of the enterprise, if they use and how they use a documented system in their favor.
The introduction of quality management system brings changes related to people and their
work. Implementation of the quality management system is not easy, an important role plays
corporate culture. It is necessary for them to create the right conditions, to motivate people
adequately, develop creative atmosphere, and encourage teamwork and communication.

I. THE NATURE AND IMPORTANCE OF QUALITY
MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE
In current market conditions, the terms "enterprise and quality" are frequent phrases, as
far as consumers are interested in the product quality. On the market which is very competitive,
the quality does not subject only to product but on to all areas of a business. We are talking
about enterprise-wide quality and its continuous increase.
Why quality is so important to the enterprise itself, is very clear from the beginning.
While improving the quality of products, particularly in the manufacture, it results in the
reducing defects in products, thus saving time, material, people, reducing the financial
resources needed to locate, analyze and correct these defects. In managing, the company cares
as to the timeliness and quality of information flow from management to not only employees,
but also contrary from employees back to management. These measures can prevent
misunderstandings, unnecessary delays and save substances to correct them, and of course,
it makes the process of business management and information sharing more effective.
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Increasing quality in some area of the company are resources not only saved but also obtained.
It is most notably seen in the quality of customer service. Right from the first contact with
potential customers to "thank you" for making or not making business and subsequent longterm cooperation with customers which brings not only loyal and satisfied customers, but on
the other hand contract as well.
Business performance is understood as the successful business while achieving its main
target is to create output in the form of products and services. To determine the value of
business performance is not easy because performance can be measured in many ways, but no
method is universal and to focus in determining the performance only to financial indicators
would be certainly wrong . For the basic factors affecting the ability to withstand increasingly
competing market and hence the performance of the company itself, we include cost, time,
quality and flexibility of the company. And it is their effective management can be crucial for
the company to issue performance improvement.

II. PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
In recent years, quality management has changed and these changes are faster and faster.
The reason is the change in total economic and political situation in developed countries, which
is mainly reflected in the change of the market the manufacturer's buyer's market and
distribution ensuring quality throughout the product lifecycle.
Fundamental principles of management can be considered:
• customer orientation,
• leadership,
• involvement of people,
• continuous improvement,
• focus on facts when deciding,
• mutual benefit relationships with suppliers.
Customer orientation
The future of any enterprise is inherently dependent on the behavior of t customer groups
and also it is necessary to maximize the level of customer satisfaction and loyalty. To achieve
this target such as, maximum customer satisfaction and loyalty, it is necessary to:
• systematic review of customer requirements,
• quickly and effectively meet these requirements,
• interconnection quality objectives with the needs and expectations of customers,
• systematic measurement of customer satisfaction and loyalty,
• development and customer relationship management,
• developing relationships with other stakeholders (government, offices, etc.).
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Leadership
Managers in companies have to create an environment for their staff and ensure for the all
groups of employees to serve maximum performance at work in order fulfillment goals.
The implementation of this principle requires:
• declaration of vision, policy goals of the enterprise in accordance with the
requirements of customers and stakeholders,
• making the work environment of mutual trust between employees and management,
• providing opportunities for employees to own active and creative work, including the
determination of responsibilities and powers,
• motivate your employees to team work and the goals of the company.
Involvement of people
Human resources are the most important ingredient in any business enterprise. There is no
technical equipment which could be suitable substitution for human factor. For the involvement
of people management:
• explain the importance of all the activities of its employees to achieve business results,
• employees lead to an open discussion about the weaknesses and shortcomings of the
company and look for opportunities for tackling them,
• continuously educate employees at all levels.
Continuous improvement
The constant increase in business performance should be seen as a fundamental objective
of any enterprise. To ensure that this principle should be:
• continuously develop and improve the working environment for the creative work of
employees,
• internal and external audits to identify options and opportunities for improving
performance,
• provide the necessary resources for continuous improvement and evaluation of the
effectiveness of the company,
• adoption of an effective performance improvement process methodology,
• reward employees for job performance,
• motivate employees to better performance.
Focus on the facts when deciding
Objective decision making is only possible by use of properly analyzed data and
information. To successfully meet this principle is necessary to ensure:
• collection of accurate and reliable data from different processes in the company,
• use appropriate statistical methods of data collection and analysis,
• training people to use statistical methods,
• the willingness of managers analyzed the data used in decision-making,
• if possible, make the results of the data analysis staff.
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Mutual benefit relationship with suppliers
Every business is tied to its suppliers, it is therefore necessary to achieve between the twosided balances of beneficial relationships. Key activities for the fulfillment of this principle are:
• selection of key, respectively, strategically important suppliers,
• regular evaluation of suppliers,
• providing different kinds of discounts,
• effective communication and mutual trust,
• motivation of suppliers to fulfill contractual relationships and the like.

III. ECONOMIC ASPECTS OF QUALITY MANAGEMENT
IN THE ENTERPRISE
The issue and problematic of the quality of economic analysis in business is very
demanding as far as business success requires positive results in several levels simultaneously.
It is possible to define economic aspects of quality management from the most complex
perspective on the example of a manufacturing enterprise. In a manufacturing enterprise to the
following aspects:
• High quality;
• Low cost;
• Short delivery time;
• Low stock;
• Full capacity utilization, and so on.
Out of these aspects of economic side, the most important are costs. In the past decades,
economic analyzes of quality were only dealing with the options for cutting costs at the
expense of quality. However, the new approach is based on the mutual inter comparison of
costs on quality and benefits of quality. The starting point is the cost and price analysis.
Costs associated with the quality of the company can be classified in several ways:
1. The most frequent classification:
• prevention costs, to prevent poor quality,
• the cost of poor quality production (the cost of internal and external errors),
• the cost of quality control.
2. According to the stages of development of new products:
• the cost of the concept of quality of,
• the costs of designing a new product prototype,
• the cost of making the product, etc.
3. According to the stages of quality management:
• the cost of the forecasts of quality parameters,
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• the cost of marketing research quality,
• the cost of research and development work quality,
• the cost of the design, technological and other training and other.
4. Triple cost understanding:
• costs associated with the production of the manufacturer's quality assurance and,
• user costs,
• social cost to the environment.

SUMMARY
If the management company realizes its potential for development, it can expect better
results in the future and therefore, it is possible to meet the needs and requirements of the
company, employees and customers.
In order to achieve the expected benefits is necessary for the company:
• discover its strengths and weaknesses;
• provide cost savings;
• ensure that the requirements of customers and their satisfaction;
• Improve all provided services to customers;
• increase loyalty and customer loyalty.
To sum up, there are much more benefits for the company, but the most important ones
which are associated with the quality in the enterprise are listed. Systematic monitoring and
evaluation of the major improvements and support for implementing them in practice will help
to save costs; it will make quality management system and improve the quality of the company
in the eyes of customers.
Bibliography:
1.
2.
3.
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PRODUKT REGIONALNY I TRADYCYJNY PODKARPACIA
WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE POLSKI
Streszczenie
Współczesny konsument wybiera nie tylko produkty o wyższych standardach
higienicznych i zdrowotnych, lecz poszukuje również takich, które charakteryzują się wysoką
jakością, będącą wynikiem szczególnych metod ich wytwarzania, wyjątkowego składu czy
określonego pochodzenia. Podstawowym sposobem realizacji polityki jakości w UE jest
ochrona i promocja żywności pochodzącej z konkretnych regionów charakteryzującej się
wyjątkową tradycyjną metodą produkcji. Przyczynia się to do zróżnicowania zatrudnienia na
obszarach wiejskich tworząc miejsca pracy i zwiększając dochody producentów rolnych.
Zwiększa się atrakcyjność terenów wiejskich, a także rozwój agroturystyki i turystyki
wiejskiej. Ważną częścią naszego dziedzictwa jest tradycja polskiej kuchni, której
kultywowanie połączone z elementami zachowań rynkowych można wzorem innych krajów
przekuć w sukces ekonomiczny. Województwo Podkarpackie zajmuje 3. miejsce w kraju pod
względem liczby zarejestrowanych produktów co potwierdza bogactwo kulturowe regionu
którym warto się pochwalić i promować je.
Słowa kluczowe:
Produkt tradycyjny, produkt regionalny, gospodarka.

THE REGIONAL AND TRADITIONAL PRODUCT
OF PODKARPACIE IN THE CONTEMPORARY
POLISH ECONOMY
Abstract
The contemporary consumer chooses not only products with higher standards of hygiene
and health, but also looks for those which are of high quality resulting from the specific
methods for their production, a unique composition or a specific origin. The basic way of
implementation of the quality policy in the UE is protection and promotion of food coming
from specific regions characterized by a unique traditional method of production. This
contributes to the diversification of employment in rural areas by creating jobs and increasing
incomes of agricultural producers. The attractiveness of rural areas as well as the development
1

Zakład Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet
Rzeszowski.
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of agro-tourism and rural tourism are increasing. An important part of our heritage is the
tradition of Polish cuisine, whose cultivating connected with elements of market behaviours
can be, following other countries, changed into an economic success. The Podkarpackie
Province is ranked 3rd in the country in the number of registered products, which confirms the
cultural richness of the region which is worth praising and promoting.
Keywords:
Traditional product, regional product, economy.
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WSTĘP
Na rynku produktów żywnościowych jakość jest bardzo ważnym aspektem. Żywność ze
względu na zaspokajanie przez nią podstawowych potrzeb człowieka powinna
charakteryzować się pożądanymi przez konsumenta wartościami użytkowymi oraz musi
spełniać określone wymagania jakościowe. W świecie postępującej chemizacji alternatywą są
produkty regionalne i tradycyjne, pod warunkiem że otrzymywane są ze znanych gatunków
roślin i zwierząt w danych warunkach bytowania z wykorzystaniem przekazywanych
z pokolenia na pokolenie receptur i metod przetwarzania ściśle osadzonych w kulturze danego
regionu. Związek z regionem, czyli miejscem pochodzenia i wytwarzania to bardzo ważna
cecha produktów regionalnych i tradycyjnych. Ich często niepowtarzalna, specyficzna jakość
jest związana z lokalnymi warunkami klimatycznymi, tradycją, umiejętnościami ludzi.
Naturalny wiejski krajobraz oraz bogactwo kulturowe i historyczne naszego kraju skłaniają do
przekonania, że w Polsce istnieją bardzo dobre warunki do wytwarzania żywności wysokiej
jakości, przez którą rozumie się żywność regionalną i tradycyjną. Związek z regionem
z jednej strony zapewnia produktowi reputację dzięki specyfice miejsca pochodzenia,
a z drugiej- swoją reputacją korzystnie oddziałuje na region i jego mieszkańców. Daje
możliwości dodatkowych źródeł dochodów dla rolników, podnosi prestiż regionu dzięki
wykorzystaniu technologii informacyjnych w szeroko rozumianej jego promocji. W dobie
powszechnej chemizacji całego procesu wytwarzania i przetwarzania żywności łącznie
z modyfikacjami genetycznymi – produkty tradycyjne i regionalne stanowią swoistą
przeciwwagę i alternatywę dla konsumentów w stosunku do produktu masowego, wygodnego,
zarówno na rynkach światowych, jak również na rynkach wewnętrznych. Produkty tradycyjne
pochodzą z lokalnych gospodarstw rolnych i wytwarzane są bez udziału nawozów
sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Ponadto nie zawierają aromatów,
barwników i polepszaczy.
Oryginalna metoda wytwarzania wyrobów, rodzaje surowców użytych do produkcji,
sposób wytwarzania, skład i właściwości organoleptyczne są wyjątkowe i niepowtarzalne,
przez co produkty te stają się prawdziwymi przysmakami kulinarnymi mieszkańców danego
obszaru. Nierzadko są one dużą atrakcją dla turystów, którzy po spróbowaniu produktów
podczas pobytu w regionie, gdzie jest on wytwarzany, pragną mieć możliwość korzystania
z nich także w miejscu swojego zamieszkania.2
Należy pamiętać, że jakość żywności, w tym produktów tradycyjnych i regionalnych, jest
pojęciem szerokim i trudnym do prostego sprecyzowania. Obejmuje ona bezpieczeństwo,
cechy organoleptyczne, funkcjonalność i wartość odżywczą.

2

www. witrynawiejska.org.pl
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Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem nadrzędnym, które zostało uregulowane
w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.3
Specyfika produkcji ma ograniczony zasięg występowania a odpowiednie walory smakowe
powodują, że produkty te są droższe od żywności produkowanej przemysłowo. Mimo tego, są
one na tyle atrakcyjne dla klientów, że z roku na rok zwiększa się zainteresowanie tego typu
wyrobami. Produkty takie są jednak narażone, szczególnie w przypadku ich sukcesu
komercyjnego, na próby stosowania tej samej nazwy dla towaru produkowanego niezgodnie
z tradycyjną recepturą lub poza obszarem pierwotnego występowania4.

POLITYKA JAKOŚCI I OCHRONY
Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach
Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji
polityki jakości we Wspólnocie jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość
wyrobów rolno-spożywczych pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjnymi metodami produkcji. System ochrony i promocji wyrobów regionalnych
i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich i realizację założeń II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Przyczynia
się on do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze
źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Ma to ogromne znaczenie,
w szczególności dla obszarów odległych lub obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania gdyż zapobiega wyludnianiu się tych terenów. Za sprawą systemu ochrony
i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi,
co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich i rozwoju
agroturystyki i turystyki wiejskiej.5 Musimy pamiętać, że dzisiaj to my jesteśmy
odpowiedzialni za dziedzictwo kulturowe przyszłych pokoleń.
Wprowadzone w Unii Europejskiej akty prawne6,7 dają podstawy do ochrony produktów
pochodzących z określonej strefy geograficznej lub wyprodukowanych według tradycyjnej
receptury. Dotyczą one wszystkich państw członkowskich Wspólnoty oraz tych krajów
trzecich, które będą w stanie zaproponować swój własny, równorzędny system.
Rozporządzenia te, dla zagwarantowania jakości i niezmiennego charakteru takich
produktów, wprowadziły nazwy i znaki podlegające ochronie. Zaliczają się do nich:
3
4
5
6

7
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1. „chroniona nazwa pochodzenia” (PDO),
2. „chronione oznaczenie geograficzne” (PGI),
3. „świadectwo szczególnego charakteru” lub „gwarantowana tradycyjna specjalność"
(GTS).8
Umieszczony na etykiecie produktu symbol jednego z tych trzech certyfikatów zapewnia
o wyjątkowej jakości produktu, wynikającej ze specyficznych uwarunkowań regionalnych,
historii czy też unikalnej tradycji wytwarzania.
Wymierną korzyścią dla ochrony i promocji produktów tradycyjnych regionalnych jest
uzyskanie certyfikatu, który zapewnia ochronę prawną nazwy, stosowanych metod produkcji
oraz receptury jak i kontrolę procesu produkcji danego produktu. Ponadto jest gwarantem
bezpieczeństwa interesów producentów w aspekcie zwalczania nieuczciwej konkurencji.9
Oprócz ochrony międzynarodowej, której podlegają produkty szczególnie wyjątkowe
w wielu państwach członkowskich UE jak również w Polsce, coraz większe znaczenie
przywiązuje się do ochrony i promocji żywności wysokiej jakości dzięki utworzeniu Listy
Produktów Tradycyjnych. Korzyścią wynikającą z umieszczania wyrobów na Liście
Produktów Tradycyjnych jest pokazanie konsumentom oraz producentom jak ogromne jest
bogactwo regionów w zakresie produkcji tradycyjnej żywności i dziedzictwa kulturowego.
Oddziaływanie zarówno na stronę popytową jak też podażową pozwoli polskim producentom
myśleć o rozwinięciu produkcji, uzyskiwaniu dochodów oraz skoncentrowaniu się na dbaniu
o jakość swoich wyrobów. Konsekwencją będzie możliwość rejestracji nazwy produktu
jako chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub
gwarantowanej tradycyjnej specjalności.10
Charakterystyka produktu regionalnego i tradycyjnego
Produkty tradycyjne to:
• produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania
tradycyjnych metod produkcji (metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat),
stanowiący element dziedzictwa kulturowego regionu w którym jest wytwarzany;11
• produkty których jakość wynika ze specjalnego składu i sposobu wytwarzania. Często
pochodzą z konkretnego kraju czy regionu, ale ich upowszechnienie i renoma
sprawia, że produkowane są także w innych krajach.12
8

9

10

11

12

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2009: Oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia oraz
gwarantowane tradycyjne specjalności w Polsce. W-wa, s. 7.
E. Czarnecka-Skubina, A. Janicki.; 2009: Znakowanie żywności tradycyjnej i ekologicznej. Przemysł
Spożywczy, nr 7, s. 11-15.
H. Wujec, 2010: Lista produktów tradycyjnych. Smak i tradycja. Magazyn Informacyjny Polskiej Izby
Produktu Regionalnego i Tradycyjnego, nr 6, s. 10.
Ustawa z 24.10.2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji, ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Z. Winawer, H. Wujec; 2010: Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we wspólnej polityce
rolnej. W-wa, s. 31.
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Produkty regionalne to:
• płody rolne, wyroby i przetwory żywnościowe, dzieła specyficznej jakości ściśle
związane z danym terenem, jasno określonym co do obszaru jego pochodzenia lub
miejsc wytworzenia.13
• to produkty, środki żywnościowe produkowane w danym regionie, charakterysty-cznym
dla nich. Proces wytwarzania, przetwarzania i prezentacji odbywa się w tym regionie.14
Produkty regionalne i wytwarzane tradycyjnymi metodami posiadają następujące walory:
pachną, smakują i są wyjątkowe. Polscy producenci, podobnie jak ich koledzy z krajów UE
mogą i powinni zarówno środki spożywcze jak i produkty rolne chronić i promować – nadając
im specjalne oznaczenia i wpisując do rejestru Komisji Europejskiej.
Obecnie coraz większa liczba osób rozpoznaje loga wspólnotowe umieszczane na
zarejestrowanych produktach i chętnie kupuje te unikalne, wyjątkowe towary – musi je wiec
charakteryzować niezmienna, wysoka jakość.
W Polsce na Liście Produktów Tradycyjnych jest obecnie zarejestrowanych 1032
produkty, z czego najwięcej produktów jak przedstawiono w tabeli 1 – pochodzi
z województwa pomorskiego (135), śląskiego (131), i podkarpackiego (111), natomiast
najmniej rejestracji było w województwach lubuskim(13) i zachodniopomorskim (16). 15
Tabela 1. Produkty tradycyjne zarejestrowane w Polsce
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem:

Liczba produktów zarejestrowanych w Polsce, stan na:
17.01.2011
17.01.2013
23
35
23
40
74
102
10
13
54
68
43
66
34
49
48
52
95
111
44
46
107
135
111
131
40
58
21
24
83
86
10
16
820
1032

Źródło:www.minrol.gov.pl 17.01.201;17.01.2013
13
14
15
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% zmian
2011-13
34,3
42,5
27,5
23,0
20,5
35,8
30,6
7,7
14,4
4,3
20,7
15,3
31,0
12,5
3,5
38,5
20,5
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Analizując dynamikę zmian produktów zarejestrowanych w Polsce na przestrzeni lat
2011-13 można zaobserwować, że najbardziej wzrosła liczba rejestracji w woj. kujawskopomorskim (o 42,5%), ponad 30% wzrost obserwowano w woj. zachodniopomorskim,
małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim a najmniejszą dynamikę stwierdzono w woj.
wielkopolskim (3,5%) i podlaskim (4,5%), przy średnim krajowym wzroście wynoszącym
20,5%. Wiele z przyznanych oznaczeń dotyczy produktów wytwarzanych w trudnych
warunkach glebowych i klimatycznych lub wyrobów związanych z bardzo pracochłonnymi
metodami produkcji. Przyznanie „regionalnych oznaczeń zwiększa konkurencyjność wyrobów
i może również być ważnym elementem oddziaływania na potencjalnego klienta.
Produkt, którego pochodzenie jest gwarantowane przez Unię współtworzy wizerunek
obszaru, z którego się wywodzi i tym samym zachęca do odwiedzenia danego regionu.
Konsument, który posiada dostęp do produktu wyższej jakości, zapoznaje się jednocześnie
z jego producentem oraz środowiskiem naturalnym i kulturowym, w którym wyrób powstawał.
Poinformowanie konsumentów o posiadaniu oznaczenia ma z jednej strony poświadczać
autentyczność danego produktu, a z drugiej być rękojmią jakości. Dzięki temu potencjalny
nabywca ma więcej danych pozwalających mu dokonać odpowiedniego wyboru produktu.
Poprzez związek produktu z regionem, zakup staje się początkiem kontaktu z wyjątkową
kulturą, tradycją, historią, społecznością, przyrodą danego obszaru.16
Województwo podkarpackie posiada 111 zarejestrowanych produktów tradycyjnych
i zajmuje 3 miejsce w kraju. Uwzględniając kategorię produktu – najwięcej jest produktów
mięsnych, gotowych dań i potraw oraz wyrobów piekarniczych i cukierniczych (tabela 2).
W 2012 roku pojawił się też 1 produkt w kategorii oleje i tłuszcze i jest to kolejny rok rosnącej
liczby rejestracji produktów tradycyjnych w poszczególnych kategoriach co tylko potwierdza
bogactwo kulturowe regionu.
Tabela 2. Produkty tradycyjne zarejestrowane w woj. podkarpackim
Kategoria
Produkty mleczne
Produkty mięsne
Warzywa i owoce
Wyroby piekarnicze
i cukiernicze
Oleje i tłuszcze
Miody
Gotowe dania i potrawy
Napoje
Razem:

Liczba produktów zarejestrowanych w woj. podkarpackim, stan na:
17.01.2011
8
31
5

17.01.2013
9
34
9

20

23

3
21
7
95

1
3
23
9
111

Źródło:www.minrol.gov.pl 17.01.201;17.01.2013

16

www.minrol.gov.pl
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Podkarpacie w porównaniu do innych regionów kraju charakteryzuje się odmiennymi
warunkami funkcjonowania, wynikającymi przede wszystkim ze zróżnicowanych warunków
przyrodniczych, społeczno – gospodarczych, ekonomicznych a także historycznych. W oparciu
o istniejące warunki i czynniki rozwoju wykształciły się podstawowe funkcje województwa
w gospodarce krajowej jak: rolnicza, przemysłowa, rekreacyjno – wypoczynkowa i turystyczna
oraz funkcje uzupełniające, które realizuje: komunikacja, budownictwo oraz usługi socjalno –
kulinarne. Funkcje te oraz umacniająca się pozycja województwa podkarpackiego na liście
produktów wytwarzanych metodami tradycyjnymi, pozwala mieć nadzieję na rozwój regionu
poprzez kultywowanie bogactwa kulturowego. W tym kontekście szczególnego znaczenia
nabiera troska o ochronę podkarpackiego dziedzictwa kulinarnego tak, by w niezmienionej
formie zachować je dla potomnych.17 Ponadto doskonale wpisuje się ono w mocno
preferowaną i ważną ideę zrównoważonego rozwoju.
W pilotażowych badaniach przeprowadzonych wśród 100 mieszkańców Podkarpacia18
można zauważyć, że zaledwie połowa respondentów zna definicję produktu tradycyjnego czy
regionalnego, ale aż 69% zna produkty podkarpackie. Deklaratywna znajomość nazw
i znaków podlegających ochronie (PDO, PGI, GTS) jest na poziomie 40%. Produkty te
najczęściej nabywane i spożywane są przy okazji imprez ludowych, rodzinnych, festynów
w trakcie pobytu w miejscu wytwarzania danego produktu. Jeżeli popatrzymy na
częstotliwość zakupów żywności regionalnej i tradycyjnej wśród respondentów, to zaledwie
13 % nabywa ją raz na tydzień, najwięcej (37%) dokonuje zakupu raz w miesiącu, a 31%
raz na pół roku. Oceniając dostępność produktów tradycyjnych i regionalnych na lokalnym
rynku 52% ocenia ją jako małą, 6% jako dużą, 9% nie ma zdania, a dla 33% jest
wystarczająca. Jako za drogie ocenia te produkty 25% respondentów, jako adekwatną do
jakości cenę aprobuje 33% respondentów, ale aż 42% nie ma w tej kwestii zdania.
Dokonywanie zakupów żywności tradycyjnej i regionalnej deklarują najczęściej
konsumenci legitymujący się wyższym poziomem wykształcenia, co może wynikać
z większej dostępności do informacji i wyższego poziomu wiedzy na temat tej żywności.
Ponadto podstawowe bariery przy jej zakupie dotyczą ograniczonej dostępności i braku
wiedzy na temat tej kategorii żywności. Stąd też dalszy rozwój rynku żywności tradycyjnej
i regionalnej wymaga zarówno podjęcia działań na rzecz logistycznego zróżnicowania jej
sprzedaży jak i rzetelnego informowania o jej atrybutach.

17

18
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PODSUMOWANIE
Rozwój przemysłu spożywczego związany z przedłużeniem trwałości żywności oraz
nadawaniem jej nowych cech jakościowych spowodował produkcję żywności nowej generacji.
Charakteryzuje się ona zwiększoną chemizacją, obniżoną jakością oraz koniecznością
stosowania substancji dodatkowych czy też suplementowania środków spożywczych.19
Alternatywą dla tego rodzaju produktów jest kuchnia regionalna i kultywowanie
tradycji lokalnych. Modne staje się odkrywanie na nowo zapomnianych smaków, promowanie
regionalnej sztuki kulinarnej. Podkarpacie posiada bardzo bogate dziedzictwo kulinarne.
Można powiedzieć, że kuchnia w województwie podkarpackim przeżywa prawdziwe
odrodzenie. Staropolskimi daniami można się dziś raczyć, nie w wiejskich chałupach,
a w najlepszych polskich restauracjach. Tradycyjne potrawy powstrzymują w gastronomii
globalizację, która jest nie tylko „klęską dobrej kuchni", ale także „klęską dla narodowej
kultury."20 Produkt lokalny, regionalny i tradycyjny jest szansą dla małych społeczności
i często atrakcją dla konsumentów. Zakupione przez turystów na festynie ludowym, targu
lub w gospodarstwie produkty czy przetwory, po degustacji stają się wyjątkowymi
specjałami. Ponadto produkcja tych wyrobów chętnie przenoszona jest do ich domów, przez
co rozpowszechnia się o nich dobra opinia.
Województwo podkarpackie z roku na rok umacnia swoją pozycję jednego z liderów na
Liście Produktów Tradycyjnych a kolejne wnioski czekają na wpis. W przyszłości poszerzanie
listy tych produktów może zaowocować stworzeniem silnego rynku żywności wysokiej
jakości. Działania w tym zakresie wpisują się w ochronę dziedzictwa kulturowego naszego
województwa, a więc ideę zrównoważonego rozwoju co jest zasługą wszystkich producentów
produktów tradycyjnych i regionalnych.
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ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ JAKO ELEMENT PROCESU
PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI
USŁUG HOTELARSKICH
Streszczenie
Celem artykułu jest odkreślenie znaczenia jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem
hotelarskim. W części praktycznej wykorzystano wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych wśród klientów hotelu Manor House w Chlewiskach dotyczących oceny
jakości świadczonych przez niego usług hotelarskich.
Słowa kluczowe: zarządzanie, jakość, innowacyjność, konkurencyjność.

QUALITY MANAGEMENT AS PART OF THE PROCESS
OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS
OF HOTEL SERVICES
Abstract
The aim of this article is to emphasise the importance of quality in the management of
a hotel enterprise. The results of surveys conducted among the customers at the Manor House
in Chlewiska referring to the assessment of the quality of provided hotel services have been
used in the practical part.
Keywords: management, quality, innovation, competitiveness.
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WSTĘP
Globalizacja hotelarstwa i wejście na rynek światowych koncernów, duża zmienność
otoczenia oraz stale rosnąca konkurencja w sektorze hotelarskim sprawiają, że
przedsiębiorstwa hotelowe poszukują bardziej nowatorskich sposobów utrzymania się na
rynku. Każde przedsiębiorstwo dąży do wzmocnienia swojej pozycji i wygrania walki
o klienta. Jednym z wyrazów tego jest przyjęcie orientacji na klienta poprzez dostarczenie mu
satysfakcji i jak najlepsze zaspokojenie jego potrzeb. W tym celu przedsiębiorstwa hotelowe
skupiają uwagę na rozwoju działań projakościowych których efektem byłby wzrost poziomu
2
(jakości) świadczonych usług .
Celem artykułu jest odkreślenie znaczenia jakości w zarządzaniu przedsiębior-stwem
hotelarskim. W części praktycznej wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród klientów hotelu Manor House w Chlewiskach dotyczących oceny jakości
świadczonych przez niego usług hotelarskich.

1. ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ
W warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej i wzrastającej konkurencji obserwuje
się, że w gospodarczej działalności bardzo ważne miejsce zajmują kategorie jakości
i zarządzania. Zainteresowanie tymi zagadnieniami w skali globalnej było i jest dyktowane
potrzebami praktyki, występującymi głównie w obszarach wytwarzania, wymiany handlowej
oraz eksploatowania produktów.3
Przez lata próbowano zdefiniować jakość, jednak nie było to łatwe. Jakość obok ceny jest
drugim podstawowym instrumentem kształtującym strukturę podaży na rynku. Jest więc
kluczowym czynnikiem, który pozwala poprawić konkurencyjność produktów turystycznych
za pośrednictwem ciągłego doskonalenia jej poziomu.
W działalności hotelarskiej jakość stanowi bardzo ważny element, decydujący,
a nawet przesądzający o sukcesie, istnieniu i przetrwaniu danej jednostki na rynku usług.
W warunkach rynkowych i rozwijającej się konkurencji, szczególnie hotelowej,
przedsiębiorstwo, aby utrzymać się na rynku hotelowym musi liczyć się z klientem, jego
preferencjami i oczekiwaniami zdając sobie sprawę, że jeśli nie spełni ich w stopniu
zadawalającym zrobi to konkurencja. Nabywcy usług hotelarskich podobnie jak i inni
usługodawcy do jakości przywiązują dużą wagę. Sprawia to, że staje się ona kluczem do
sukcesu. Zanim jednak przedsiębiorstwo odniesie ten sukces, to musi precyzyjnie określić
czym jest jakość i jak ją osiągnąć.
2

3

W.B. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Oficyna Wydawnicza Wolters
Kluwer, Kraków 2006, s. 14-15.
A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością: Teoria i praktyka, PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 10.
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Zatem produkt dobrej jakości to ten, który posiada zbiór pewnych cech (wykonanie,
solidność, cena, dostępność, itd.), wymaganych przez odbiorców (klientów)4.
Słownik języka polskiego określa jakość jako właściwość, rodzaj, gatunek, wartość,
5
zespół cech stanowiących tym, iż dany przedmiot bądź usługa jest tym, czym jest.
Wielka Encyklopedia Powszechna przedstawia pojęcie jakości jako kilka znaczeń.
Najważniejsze z nich to6:
• właściwość, rodzaj, gatunek, wartość,
• cecha lub zespół cech przedmiotu odróżniające go od innych przedmiotów,
• cecha lub zespół cech istotnych ze względu na pewne stosunki i oddziaływania,
• związki danego zjawiska z otoczeniem oraz ze względu na jego wewnętrzną
strukturę.
Natomiast Encyklopedia Ekonomiczna określa jakość jako coś bardziej materialnego
odnoszącego się do jakości produktu: właściwości wyrobu, określane jako właściwości
chemiczne, fizyczne i użytkowe.
We współczesnej literaturze często można także spotkać się z rozważaniami
D.A. Garvina, który jakość definiuje przez osiem wymiarów7:
• użyteczność – odpowiada charakterystykom wewnętrznym istoty przedmiotu,
• praktyczność – jest to akceptowalność produktu, łatwość jego obsługi i konserwacji,
• niezawodność – czyli zdolność pracy bezusterkowej w określonym czasie i warunkach,
• trwałość – to zdolność wykorzystywania produktu w określonym czasie pracy, czyli
jest miara długości życia produktu,
• zgodność z wymogami – tzn. stopień zgodności produktu bądź usługi z uprzednio
ustalonymi standardami,
• postrzeganie jakości – wiąże się ściśle z marką produktu i reputacją dostawcy
(producenta, dystrybutora),
• osobliwość – definiuje przede wszystkim cechy drugorzędne produktu, które są
uzupełnieniem cech pierwszorzędnych odnoszących się do użyteczności,
• estetyczność – mówi o subiektywnych opiniach formułowanych na temat produktu,
będących wyrazem przeżyć psychologicznych.
Jakość usługi można zdefiniować jako stopień, w jakim dana usługa zaspokaja potrzeby
i oczekiwania klientów. Dziś wszyscy mający wpływ na rozwój produktu poszukują czynnika,
który mógłby dać przewagę nad konkurencją. Czynników tych jest wiele lecz podstawowym
4

5
6
7

Smans Ph., Ver Elst G., ISO 9000 Gwarancja jakości-przewodnik, Wyd. Normalizacyjne „Alfa-Wero”,
Warszawa 1997, s. 39.
Słownik Jezyka Polskiego, PWN, Warszawa 2000, s. 45.
Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 2001, vol. 5, s. 273.
G.F. Smith, The quality meaning, Total Quality Management” vol.3, No 3, 1993, s. 239-244.
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niewątpliwie jest jakość usług. Jakość nie tylko jako materialny standard, sposób obsługi, ale
również wymagania klienta niekiedy trudne do pomiaru odczuć i zachowania. Określenie
jakości w usługach wymaga poddania analizie szerokiego zakresu współzależnych elementów.
Stopień odczuwanej satysfakcji uzależniony jest z jednej strony od właściwości, cech
nabywanego produktu, z drugiej zaś od oczekiwań klientów. Należy dążyć do tego, by różnica
8
między usługą oczekiwaną przez klienta, a otrzymaną, była jak najmniejsza .
Strategia jakości powinna zakładać, że jakość przenika wszelkie struktury organizacyjne
przedsiębiorstwa, rozciągając się znacznie głębiej aniżeli tylko w obrębie kontaktów
z klientem. Źródłem satysfakcji nabywcy musi być bowiem jakość zarządzania, jakość
wewnątrz każdego procesu realizowanego w firmie, jakość obsługi klientów wewnętrznych,
brak błędów i dublowania czynności, brak zwłoki w realizacji poszczególnych działań,
ograniczenie marnotrawstwa w firmie itp. Aktywne podejście do zagadnienia jakości jest
podstawą sukcesu rynkowego, osiąganego poprzez poprawę wyników finansowych, dzięki
jednoczesnemu oddziaływaniu na koszty (ograniczenie strat) i zyski (umocnienie więzi
z klientem). Wymaga ono zarówno analizy jakości organizacyjnej przedsiębiorstwa, jak
i jakości jego usług, a następnie konfrontacji wyników takiego audytu ze spostrzeżeniami
usługobiorców. Stałe doskonalenie jakości musi zakładać aktywną postawę przedsiębiorcy,
który identyfikuje potencjalne zagrożenia i podejmuje działania korygujące, uprzedzając
wystąpienie sytuacji awaryjnych, czy to w wewnętrznych procesach firmy, czy w kontaktach
z usługobiorcami.
Wszystkie czynniki wpływające na jakość usługi w mniejszym lub większym stopniu
przyczyniają się do jej kształtowania. Aby skutecznie doskonalić jakość usług należy wziąć
pod uwagę potrzeby wszystkich zainteresowanych stron, czyli zarówno wytwórcę usługi jak
i jego odbiorcę.

8

T. Wawak, (red.), Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, wyd. EJB, Kraków 1997, s. 27.
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Rys. 1. Jakość produktu/usługi z punktu widzenia producenta.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Urbaniak, Marketing przemysłowy i zagadnienia jakości,
wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998, s. 108.

Rys. 2. Jakość produktu/usługi z punktu widzenia klienta.
Źródło: Urbaniak M, Marketing przemysłowy i zagadnienia jakości, wyd. AE w poznaniu, Poznań 1998, s. 105.
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Producenci termin „jakość” kojarzą głównie z zyskownością i konkurencyjnością.
Dla klientów zaś „jakość” kojarzy się z bezpośrednią i bez przeszkodową eksploatacją
produktu czy usługi, która zaspokaja ich potrzeby.
Jak wynika z analizy Rys. 1. i Rys. 2. jakość produktu/usługi inaczej pojmowana jest
przez producenta, a inaczej przez klienta. Głównie dlatego, iż każda z tych grup inaczej
definiuje potrzeby, a co za tym idzie oczekuje innego rodzaju jakości.

2. INNOWACYJNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTWA
MANOR HOUSE SP. Z O.O. W KSZTAŁTOWANIU
JAKOŚCI USŁUG HOTELARSKICH
W branży hotelarskiej główną siłą napędową podnoszącą jej konkurencyjność są
innowacje. Innowacyjność staje się jednym z kluczowych mierników w kształtowaniu jakości
usług hotelarskich.
Firma Manor House Sp. z o.o. jest innowacyjna na rynku ponieważ ciągle powiększa
w sposób nowoczesny, niekonwencjonalny i ekologiczny swoją bazę usługową, wprowadza
nowe rozwiązania w całej sferze swojej działalności począwszy od innowacji procesowych,
produktowych, marketingowych i organizacyjnych.
Do istotnych pod względem innowacyjnym przedsięwzięć wprowadzanych przez hotel
należą:
• Basen Ery Wodnika z licznymi atrakcjami wodnymi i zdrową dla człowieka wodą,
• Welless Psyhotherapy program odnowy biologicznej połączony z poradami
psychologa,
• Witalna Wioska SPA – jedyny taki w Polsce kompleks Spa outdoor.
Ponadto hotel wprowadza wciąż:
− nowe rozwiązania procesów technologicznych (np. zindywidualizowane procesy
utrzymywania czystości – Johnson Diversey, produkcja żywności zgodnie
z wymogami HACCP, technologia pralnicza Johnson Diversey),
− inwestycje w nowe/ulepszone zaplecze maszyn, narzędzi i pomieszczeń (np. nowy
budynek oranżerii z basenem gdzie woda jest ogrzewana energią solarną,
a uzdatniana nadtlenkiem wodoru, wytyczenie Kamiennych Kręgów, umieszczenie
Piramidy Horusa oraz wytyczenie ścieżki dydaktycznej w przypałacowym parku;
wciąż ulepszany zestaw wyposażenia do odnowy biologicznej w pokojach Ofuro,
Studiu Odnowy, Łaźniach Rzymskich oraz Witalnej Wiosce; zakup nowych
urządzeń gastronomicznych np. profesjonalnej chłodni),
− nowe oprogramowanie (np. strona internetowa w dwóch wersjach
technologicznych HTML i FLASH; system rezerwacji on-line; system rozsyłania
mailingu do klientów indywidualnych; system zarządzania bazą klientów
instytucjonalnych),
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− unowocześnianie sposobu tworzenia usług (np. program odnowy biologicznej dla
grup zorganizowanych – duża ilość zabiegów w bardzo krótkim czasie, efektywny
kontakt z klientem – gotowy pakiet informacji przekazywany klientowi w formie
elektronicznej),
− ulepszanie dotychczasowych usług, wzmacnianie pozycji firmy na rynku (udział
w konkursach branżowych, stała reklama w magazynach branżowych, pozycjonowanie strony domowej, reklama w portalach branżowych, udział w targach
turystycznych, sponsoring),
− wdrażanie nowych metod rozwoju osobistego pracowników (kursy językowe
prowadzone w obiekcie przez lektora oraz kursy językowe prowadzone na
platformie językowej on-line; szkolenia i kursy dopasowane do potrzeb
i wykształcenia pracownika i zajmowanego stanowiska),
− wdrożenie nowego systemu zarządzania jakością, unowocześnianie organizacji
działalności biznesowej i organizacji pracy (np. system zarządzania bazą klientów,
elastyczny czas pracy dostosowany do potrzeb obsługi klienta grupowego)9.
Dziś, bardzo ważnym elementem funkcjonowania każdej firmy jest dbanie o ekologię.
Hotel czynnie wspomaga ochronę środowiska poprzez:
• budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków,
• wykorzystanie systemu solarnego by ogrzewać wodę basenową energią słoneczną,
• zastosowanie energooszczędnego oświetlenie typu LED,
• wykorzystanie innowacyjnej metody uzdatniania wody opartej na tlenku wodoru
w wyniku której nie powstają opary chemiczne, a jedynie tlen i woda,
• zastosowanie wyłącznie biodegradalnych środków chemicznych (pralniczych,
czyszczących itp.) firmy Johnson Diverse,
• zakup zgniatarki do śmieci,
• współpraca z firmą Euro Eko w zakresie przekazywania zużytych olejów
smażalniczych,
• zastosowanie folii biodegradowalnych do zabiegów kosmetycznych,
• zastosowanie ekologicznych toreb papierowych z przeznaczeniem na zakupy
i upominki dla Gości hotelowych,
• zastosowanie toreb z filii bidegradowalnej jako opakowania dostępne w pokojach
gości na np. brudną bieliznę lub mokre kostiumy kąpielowe.

3. OCENA JAKOŚCI USŁUG HOTELARSKICH W OPINII
KLIENTÓW HOTELU MANOR HOUSE
Z badań przeprowadzonych wśród klientów hotelu Manor House wynika, iż w przypadku
85% odpowiedzi o wyborze hotelu decyduje jakość świadczonych usług hotelarskich.
9

http://www.manorhouse.pl.
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Na kolejnych miejscach stawiane są następnie lokalizacja (62%), cena (36%), opinia np.
znajomych (27%) czy też dostępność komunikacyjna (8%)10.
Osoby korzystające z poszczególnych usług generalnie oceniają je bardzo wysoko.
Najwięcej odpowiedzi pozytywnych padło w odniesieniu do usług recepcji 92%. W tej
kategorii szczególnie doceniano: pierwsze wrażenie (pierwszy kontakt z hotelem) 91%,
uprzejmość recepcjonistów 90% oraz sprawność i kompetencje obsługi 88%. Szczególnie
wysoko zostały ocenione pokoje w hotelu: w zakresie czystości 91%, wyposażenia 90% oraz
wystroju (ogólne wrażenie) 81%.
W zakresie usług gastronomicznych szczególnie doceniony został profesjonalizm i
kultura osobista obsługi 80%, jakość potraw 78% oraz wystrój sal gastronomicznych 78%
dobrych i bardzo dobrych opinii.
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Wykres 1. Ocena jakości poszczególnych usług świadczonych przez hotel Manor House
Sp. z o.o. w Chlewiskach.
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Wykres 2. Ocena jakości poszczególnych usług świadczonych przez hotel Manor House
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Hotel Manor House posiada szeroki wachlarz usług odnowy. W większości z tej oferty
korzystały kobiety, wysoko punktując jej atrakcyjność, jakość zabiegów, czystość,
kompetencje oraz uprzejmość obsługi. Celem 39% badanych był udział w różnego rodzaju
konferencjach. Wg nich na odpowiednim poziomie było wyposażenie techniczne sal oraz
jakość potraw i napoi oferowanych przez serwis kawowy. Godnymi uwagi usługami
świadczonymi przez hotel Manor House są również atrakcje towarzyszące (zabawy plenerowe
np. poszukiwanie skarbu, strzelectwo sportowe, paintball).

WNIOSKI
Podsumowując rynek usług hotelowych jest rynkiem nabywcy. Fakt ten wymusza
opracowanie, zapewnienie i rozwijanie standardów w zakresie jakości świadczonych usług
i obsługi gości. Kluczową sprawą jest uwzględnienie w strategii zarządzania hotelem orientacji
na klienta, na dostarczenie mu satysfakcji poprzez jak najdoskonalsze zaspokojenie jego
potrzeb.
W ostatnich latach, na skutek zaostrzającej się rywalizacji między przedsiębiorstwami
hotelowymi wzrasta zainteresowanie zagadnieniem kształtowania jakości usług. Jakość staje
się niezbędnym działaniem krajowych hotelarskich gestorów, którzy chcą zaistnieć lub
utrzymać się na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym. Przedsiębiorstwa przyjmują
orientację na klienta i wyznają filozofię obsługi klientów jako sposobu na wyróżnienie
oferowanych usług, od wielu podobnych, funkcjonujących na rynku. Celem jest dostarczanie
gościom satysfakcji dzięki możliwie jak najlepszej obsłudze
W dobie rozprzestrzeniania się nowoczesnych technologii teleinformacyjnych
i powszechnego dostępu do Internetu klienci staja się coraz bardziej świadomymi nabywcami,
którzy są dobrze zorientowani w realiach rynkowych. Wiedzą dokładnie jakich korzyści
oczekują, mają porównanie z innymi obiektami hotelowymi zarówno z kraju jak i z zagranicy.
Hotel musi wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i dostosować ofertę do zmieniających się
upodobań gości. Ponadto musi dostosować standard świadczonych usług, tak by nie odbiegał
od standardów światowych. Aby móc należycie i w sposób kompleksowy zaspokoić
wymagania klienta należy brać pod uwagę jego opinie oraz na bieżąco badać stopień
zadowolenia z usługi. Dobrze obsłużony i zadowolony gość hotelowy może stać się stałym
klientem hotelu, który jest skłonny zapłacić wyższą cenę za lepszą jakość. Ponadto zapewnia
firmie darmową reklamę. Zarządzający hotelem powinni być świadomi faktu, iż zadowolony
klient poinformuje o hotelu i jego ofercie co najmniej trzech innych potencjalnych klientów,
zaś niezadowolony zniechęci dziesięciu. Koszt pozyskania nowego klienta w przedsiębiorstwie
hotelarskim jest pięciokrotnie wyższy od kosztu podwyższania jakości usług w celu
utrzymania obecnego.
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KOSZTY JAKOŚCI. MODELE KOSZTÓW
Streszczenie
Pojęcie kosztów jakości zostało wprowadzone w 1967 r. przez Amerykańskie
Stowarzyszenie Sterowania Jakością. Są to wydatki związane z zapewnieniem produktom
przydatności do użytku a w konsekwencji spełnienia oczekiwań klientów. Koszty te powstają
przed produkcją, w jej trakcie lub po produkcji. Pojęcie kosztów jakości jest różnie
definiowane. J.M. Juran i F.M. Gryna definiują koszty jakości jako „pewne wydatki związane
z zapewnieniem produktowi przydatności do użytku”. Nie można jednoznacznie określić czym
są koszty jakości oraz wyodrębnić ich ściśle z kosztów danej organizacji. Koszty powstają
w różnych miejscach i rozpatrywane są w wielu obszarach produkcyjnych. Jakość wymaga aby
zaspokojenie potrzeb odbywało się we właściwym momencie i po optymalnym koszcie.
Ważnym elementem wszystkich kosztów wytwarzania są koszty jakości, na które składają się
wszystkie koszty operacyjne związane z osiągnięciem jakości. Pozwalają one na ilościową
ocenę efektywności działania systemów, które mają na celu zapewnienie w przedsiębiorstwie
odpowiedniego poziomu jakości. Koszty jakości to nakłady bądź straty jakie ponosi
przedsiębiorstwo w związku z wytwarzaniem i sprzedażą produktów o określonym poziomie
jakości. Zmiana tego poziomu może, ale nie musi, wywołać wzrost lub spadek kosztów
jakości. Jednocześnie zmiana wysokości nakładów jakości nie musi oznaczać zmiany poziomu
jakości . Koszty jakości zostały wyodrębnione z ogółu kosztów, odpowiednio uporządkowane
i ujęte w różnych modelach. Zaprezentowano model ujęcia kosztów jakości na przykładzie
normy ISO 9004-3:1994 oraz koszty jakości w organizacji TQM.
Słowa kluczowe:
Koszty jakości, modele kosztów jakości.

COSTS OF QUALITY. MODELS OF COSTS
Abstract
The notion of quality costs was introduced in 1967 by the American Society for Quality
Control. These are the expenses relating to the products suitability for use and, as
a consequence, meeting the expectations of customers. These costs arise before production,
1
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during it or after production. The concept of quality costs is defined differently. J. M. Juran and
F. M. Gryna define the quality costs as 'certain expenses relating to making the product suitable
for use.' It is not possible to define explicitly what the costs of quality are and extract them
strictly from the costs of a given organization. Costs arise in different places and they are
considered in many production areas. Quality demands that meeting the needs take place at the
right time and at an optimal cost. An important part of all manufacturing costs are the costs of
quality which include all operational costs connected with the achievement of quality.
They allow for a quantitative assessment of the effectiveness of the systems operation, which
are designed to provide the company with an appropriate level of quality. Quality costs are
expenditures or losses incurred by a company in connection with the manufacture and sale of
products with a certain quality level. Changing this level may but does not have to cause an
increase or decrease in the costs of quality. At the same time the change in the height of the
quality outlays does not have to mean the changes in the level of quality. Quality costs were
extracted from the total costs, respectively organized and presented in a variety of models.
A model capturing the costs of quality on the example of ISO 9004-3:1994 and the costs of
quality in TQM organization have been presented.
Keywords:
Costs of quality, cost models of quality.
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WSTĘP
Pojęcie kosztów jakości zostało wprowadzone w 1967 r. przez Amerykańskie
Stowarzyszenie Sterowania Jakością. Są to wydatki związane z zapewnieniem produktom
przydatności do użytku a w konsekwencji spełnienia oczekiwań klientów.
Koszty te powstaja przed produkcją, w jej trakcie lub po produkcji2. Pojęcie kosztów
jakości jest różnie definiowane. J.M. Juran i F.M. Gryna definiują koszty jakości jako ”pewne
wydatki związane z zapewnieniem produktowi przydatności do użytku”3. Nie można
jednoznacznie określić czym są koszty jakości oraz wyodrębnić ich ściśle z kosztów danej
organizacji.
Koszty powstają w różnych miejscach i rozpatrywane są w wielu obszarach
produkcyjnych. Jakość wymaga aby zaspokojenie potrzeb odbywało się we właściwym
momencie i po optymalnym koszcie. Ważnym elementem wszystkich kosztów wytwarzania są
koszty jakości, na które składają się wszystkie koszty operacyjne związane z osiągnięciem
jakości. Pozwalają one na ilościową ocenę efektywności działania systemów, które mają na
celu zapewnienie w przedsiębiorstwie odpowiedniego poziomu jakości4.
Koszty jakości to nakłady bądź straty jakie ponosi przedsiębiorstwo w związku
z wytwarzaniem i sprzedażą produktów o określonym poziomie jakości.
Zmiana tego poziomu może, ale nie musi, wywołać wzrost lub spadek kosztów jakości.
Jednocześnie zmiana wysokości nakładów jakości nie musi oznaczać zmiany poziomu
jakości5. Koszty jakości zostały wyodrębnione z ogółu kosztów, odpowiednio uporządkowane
i ujęte w różnych modelach. Zaprezentowano model ujęcia kosztów jakości na przykładzie
normy ISO 9004-3:1994 oraz koszty jakości w organizacji TQM.

MODELE KOSZTÓW JAKOŚCI.
Istnieje wiele modeli podziału kosztów jakości. Do najbardziej charakterystycznych
modeli należą m.in. model Feigenbauma, model ASQC, model BS 6143, model Banka,
międzynarodowa norma PN-EN ISO 9004-1:1994, norma PN-EN ISO 9004-3:19946.
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie wybranych modeli kosztów jakości zawartych
w modelach strukturalnych.

2

3
4
5
6

A. Kister, Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 69.
J. M. Juran, F. M. Gryna, Jakość: projektowanie, analiza, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
1974, s. 69.
mfiles.pl/pl/index.php/Koszty_jakości
T. Wawak, Koszty jakości – skrypt, s. 6.
Z. Zymonik, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 73.
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Tabela 1. Zestawienie porównawcze podstawowych elementów kosztów jakości zawartych
w modelach strukturalnych
A. V. Feigenbaum
1. Koszty sterowania
jakością.
1.1. Koszty prewencji.
1.2. Koszty oceny.
2. Koszty błędów.
2.1. Koszty błędów
(wewnętrzne)
2.2. Koszty błędów
(zewnętrzne).

ASQC
1. Koszty
działalności
zapobiegawczej.
2. Koszty oceny
jakości.
3. Koszty niskiej
jakości
(wewnętrzne).
4. Koszty niskiej
jakości
(zewnętrzne

BS 6143

J. Bank

1. Koszty prewencji,
oceny i błędów.
1.1. Koszty prewencji
1.2. Koszty oceny.
1.3. Koszty błędów
(wewnętrzne).
1.4. Koszty błędów
(zewnętrzne).
2. Koszty procesu.
2.1. Koszty spełnienia
wymagań.
2.2. Koszty
niespełnienia wymagań

1. Koszty zgodności.
1.1. Koszty
profilaktyki.
1.2. Koszty oceny.
2. Koszty
niezgodności.
2.1. Koszty błędów
(wewnętrzne).
2.2. Koszty błędów
(zewnętrzne).
3. Koszty utraconych
korzyści.

ISO 9004-1:1994
ISO 9004-3:1994
I podejście
1. Koszty
zapobiegania
(prewencji).
2. Koszty oceny
(badań i kontroli).
3. Koszty błędów.
3.1. Koszty błędów
(wewnętrzne).
3.2. Koszty błędów
(zewnętrzne).

II podejście
1. Koszty zgodności
(odniesione do
procesu).
2. Koszty
niezgodności
(odniesione do
procesu).

III podejście
1. Straty jakości
(wewnętrzne).
1.1. Straty jakości
wymierne.
1.2. Straty jakości
niewymierne.
2. Straty jakości
(zewnętrzne).
2.1. Straty jakości
wymierne.
2.2. Straty jakości
niewymierne.

1. Koszty
wewnętrznego
zapewnienia
jakości (operacyjne).
1.1. Koszty
zapobiegania.
1.2. Koszty oceny.
1.3. Koszty błędów.
1.3.1. Koszty błędów
(wewnętrzne).
1.3.2. Koszty błędów
(zewnętrzne).
2. Koszty
zewnętrznego
zapewnienia jakości.
2.1. Koszty
prezentacji.
2.2. Koszty badań
specjalnych.
2.3. Koszty
projektowania
i wdrażania systemów
jakości.

Źródło: Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2003. s. 85.
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MODEL TQM
W systemie TQM możemy wyróżnić trzy grupy operacyjnych kosztów jakości:
a/ koszty zgodności – należą do nich koszty zapobiegania błędom i wytwarzania
produktów o obniżonej jakości powstające przed wystąpieniem błędów oraz przed dokonaniem
oceny zgodności. W skład tych kosztów wchodzą:
• koszty prewencji:
− szkolenie pracowników,
− opracowanie i wdrożenie procedur,
• koszty kontroli i inspekcji;
b/ koszty braku zgodności – to koszty korekty błędów i likwidacji skutków niskiej
jakości produktów, powstające po wystąpieniu błędów. Do kosztów tych zaliczamy:
• koszty braków naprawialnych:
− braki wewnętrzne-ujawnione przed dostarczeniem produktu do klienta,
− braki zewnętrzne-ujawnione po dostarczeniu produktu do klienta,
• koszty nadwyżek produkcji:
− przeceny,
− likwidacje,
• koszty braków nienaprawialnych:
− sprawy sądowe, odszkodowania;
c/ koszty utraconych możliwości – to utracone zyski, spowodowane złą jakością
sprzedanych wyrobów. Na koszty te składają się:
• utracone rynki zbytu,
• utracone zamówienia i utargi,
• niższe ceny,
• większe koszty sprzedaży7.
Graficzny obraz kosztów jakości w systemie TQM przedstawia rys. 1.

MODEL ISO 9004-3:1994
Według normy ISO 9004-3:1994 koszty jakości dzielą się na dwa podstawowe rodzaje8:
a) operacyjne koszty jakości,
b) koszty zewnętrznego zapewnienia jakości.
Podział kosztów według tej normy przedstawia rys. 2.

7
8

www.wszim-sochaczew.edu.pl-koszty jakości
Z. Zymonik, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 84.
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Rys. 1. Koszty jakości w organizacji TQM.
Źródło: K. Sloan, TQM w kształceniu MBA, materiały konferencyjne, UJ, Kraków 1993, s. 41.

Rys. 2. Model strukturalny kosztów jakości według normy ISO 9004-3:1994.
Źródło: Z. Zymonik, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2003, s. 86.[w] Z. Zymonik Koszty jakości w międzynarodowych normach
ISO serii 9000, Normalizacja 1994, nr 9, s. 6.
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Koszty wewnętrznego zapewnienia jakości(operacyjne) – to wydatki ponoszone przez
przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia oraz utrzymania odpowiedniego poziomu jakości. Koszty
te obejmują elementy zapobiegania, oceny i błędów zgodne z zawartymi w normie ISO 90041:19949 w 1 podejściu dotyczącym kosztów jakości a mianowicie:
a) koszty zapobiegania (prewencji) – to koszty związane z działaniami, które mają na
celu niedopuszczenie do powstania błędów,
b) koszty oceny – to koszty przeznaczone na sprawdzenia wymagań jakościowych,
c) koszty błędów wewnętrznych – koszty wynikające z niespełnienia przez wyrób
wymagań jakościowych przed wprowadzeniem go do obrotu,
d) koszty błędów zewnętrznych – koszty, które wynikają z niespełnienia przez wyrób
wymagań jakościowych po wprowadzeniu go do obrotu10.
Koszty zewnętrznego zapewnienia jakości to koszty wynikające z działań, które wiążą się
z obiektywnymi dowodami wymaganej przez odbiorców jakości. Do kosztów tych możemy
zaliczyć koszty poniesione na projektowanie i wdrażanie certyfikowanych systemów jakości,
prezentację wyrobów oraz ocenę produktów przez niezależne jednostki badawcze11.

PODSUMOWANIE
Mówiąc o kosztach, zazwyczaj mamy na uwadze tradycyjny rachunek kosztów, który ma
nam dać informację, pozwalającą sterować i kontrolować dane przedsięwzięcie gospodarcze.
Ogólnie mówiąc rachunek kosztów odnosi się do wewnętrznego cyklu tworzenia wartości
dodanej, którą oceniamy na podstawie określonych danych zaczerpniętych z przeszłości
Jak wyjaśnia K. Szczepańska: „w ujęciu ekonomicznym, koszty ogólnie określane są jako
wyrażone w pieniądzu (wartościowe) celowe zużycie składników majątku trwałego
i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy, związanych z prowadzeniem działalności przez
podmiot gospodarczy w określonej jednostce czasu”12.
Jednak taki sposób zarządzania kosztami i następnie ich jakością nie wystarcza.
Tworzenie wartości dodanej, musi uwzględniać oprócz kosztów w danym przedsiębiorstwie,
szerzej pojmowaną płaszczyznę. Należy uwzględnić oczekiwania klienta na pozyskanie
danego dobra, oczekiwania rynku.
Koszty jakości odgrywają ważną rolę w przedsiębiorstwie. Wskazują miejsca
powstawania wad, możliwości zmniejszenia kosztów, poprawę wydajności produkcji oraz

9

10
11
12

Z. Zymonik, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 84.
Ibidem, s. 83.
Ibidem, s. 84.
K. Szczepańska, Koszty jakości dla inżynierów, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2009, s. 133.
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wydajności pracy. Umożliwiają stworzenie w przedsiębiorstwie takiej struktury nakładów,
która pozwoli na zminimalizowanie kosztów w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości
oferowanego produktu.
Analiza kosztów w przedsiębiorstwie pełni ważną rolę. Jest to niezmiernie ważne
narzędzie zarządzania, stanowi podstawę do odpowiedniego doboru nakładów, i następnie ich
ocenę. Określają poziom efektywności, ocenę jakości produktu lub usługi. Służą jako
instrument w poprawie jakości pracy, produkcji. Są jednym z wyznaczników kształtujących
zysk, ekonomiczną wyobraźnię kadry zarządzającej jak i pracowników.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ZASADA PARETO.
DIAGRAM PARETO-LORENZA
Streszczenie
W ostatnim dziesięcioleciu, jakość stała się przedmiotem współzawodnictwa w świecie
przemysłu. Każda firma posiada obecnie określony program jakości. Stopniowo uświadomiono
sobie, że myślenie jakościowe może służyć do głębszego i obszerniejszego wykorzystania
zasobów i możliwości przedsiębiorstwa.
W literaturze można napotkać różne definicje jakości. Jest to termin szeroko
definiowalny.
Zarządzanie jakością jest to wykonywanie funkcji zarządzania w stosunku do jakości
systemu zarządzanego i jakości jego składników.
Proces zarządzania określa się jako ciąg następujących po sobie działań, które
w ostatecznym wyniku przyczyniać się mają do realizacji wyznaczonego zadania. Podstawowe
rodzaje tych działań nazywa się funkcjami zarządzania.
Nie wystarczą dzisiaj dla dobrego zarządzania talent, kierowanie się intuicją i korzystanie
tylko z doświadczeń praktycznych. Rozwój wiedzy o zarządzaniu powoduje konieczność
korzystania z jej dorobku.
Słowa kluczowe:
Zarządzanie jakością, ekonomia przedsiębiorstw, zasada Pareto, diagram Pareto-Lorenza,
narzędzia zarządzania jakością, analiza ABC.

THE PARETO PRINCIPLE.
THE DIAGRAM PARETO-LORENZA
Abstract
In the last decade, quality has been the subject of competition in the industrial world.
Each company now has a specific quality program. Gradually, it has been realized that the

1

Autorzy reprezentują Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.
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quality thinking can be used for a deeper and more comprehensive use of resources and an
enterprise's possibilities.
In the literature you can encounter different definitions of quality. It is a term broadly
definable. Quality management means performing management functions in relation to the
quality of the system managed and the quality of its ingredients.
The management process is defined as a sequence of consecutive actions which
eventually contribute to the realization of the appointed task. The basic types of these actions
are called management functions.
Today talent, being guided by intuition and using only practical experience are not
enough for a good management. The development of management knowledge causes the
necessity of using its achievements.
Keywords:
Quality management, business economics, the principle of Pareto, the diagram ParetoLorenz, quality management tools, ABC analysis.
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WSTĘP
W ostatnim dziesięcioleciu, jakość stała się przedmiotem współzawodnictwa w świecie
przemysłu. Każda firma posiada obecnie określony program jakości. Stopniowo uświadomiono
sobie, że myślenie jakościowe może służyć do głębszego i obszerniejszego wykorzystania
zasobów i możliwości przedsiębiorstwa.
W literaturze można napotkać różne definicje jakości. Jest to termin szeroko
definiowalny.
Zarządzanie jakością jest to wykonywanie funkcji zarządzania w stosunku do jakości
systemu zarządzanego i jakości jego składników .[1, s. 128]
Proces zarządzania określa się jako ciąg następujących po sobie działań, które
w ostatecznym wyniku przyczyniać się mają do realizacji wyznaczonego zadania. Podstawowe
rodzaje tych działań nazywa się funkcjami zarządzania.
Nie wystarczą dzisiaj dla dobrego zarządzania talent, kierowanie się intuicją i korzystanie
tylko z doświadczeń praktycznych. Rozwój wiedzy o zarządzaniu powoduje konieczność
korzystania z jej dorobku.
Do realizowania zadań i osiągania celów zapisanych np. w księdze jakości lub
wynikających z realizacji strategii TQM, potrzebne są środki pozwalające kształtować jakość
wyrobu na wszystkich etapach w cyklu jego istnienia. W literaturze mowa jest o technikach,
metodach, narzędziach, sposobach, zasadach i innych instrumentach oddziaływania na jakość.
Narzędzia zarządzania jakością – służą do zbierania i przetwarzania danych związanych
z różnymi aspektami zarządzania jakością, oddziaływanie na jakość jest krótkoterminowe.
Przykładem narzędzi są:
a) narzędzia tradycyjne – schemat blokowy, diagram Ishikawy, diagram Pareto,
histogram, arkusze kontrolne, wykresy korelacji, karta kontrolna,
b) narzędzia przejęte z zarządzania (grupa tzw. nowych narzędzi).
Wykres Pareto jest oparty na zasadzie, według której często tylko kilka składników
wpływa na większość skutków. Zastosowanie wykresu Pareto pozwala ustalić, które
z zarejestrowanych trudności należy usunąć w pierwszej kolejności, aby uzyskać zasadnicze
efekty. Największą poprawę uzyskuje się najmniejszym wysiłkiem poprzez oddzielenie
najważniejszych składników od najmniej ważnych. Synonimami metody Pareto są: krzywe
Lorenza, analiza Pareto-Lorenza, prawo 20/80, metoda ABC
Twórcą „zasady Pareto” był Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto (15 lipca 1848
Paryż – 19 sierpnia 1923) włoski ekonomista i socjolog. Był współtwórcą tzw. „lozańskiej
szkoły w ekonomii”. Od 1893 r. był profesorem uniwersytetu w Lozannie. Pareto
wykorzystując dane statystyczne, analizował rozkłady dochodów ludności w wyznaczonych
przedziałach.
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„Badając dystrybucję dochodów we Włoszech zaobserwował on w 1887 r., iż 80%
bogactwa całego kraju było własnością 20% ludności. Na przestrzeni lat stwierdzono, że ta
prosta reguła doskonale sprawdza się w wielu innych przypadkach praktyki gospodarczej (…)
Uogólniając, zasada 80/20 mówi, iż w zbiorowości niejednorodnej 20% elementów
reprezentuje 80% skumulowanej wartości cechy, która służy jako kryterium klasyfikacji.”
[3, internet]
Zasada 80/20. mówi, że występowanie większości typów zdarzeń można zaobserwować
w małym zaledwie fragmencie możliwych okoliczności. Zasada ta sprawdza się w wielu
dziedzinach życia, np.
• produkcja 20% typów wyrobów zapewnia 80% ogólnej wartości sprzedaży;
• 20% operacji w procesie produkcyjnym warunkuje 80% kosztów wytwarzania;
• 20% informacji warunkuje 80% decyzji itp.
• 80% skarg w supermarketach pochodzi od 20% klientów;
• 80% złych kredytów jest w rękach 20% dłużników;
• 80% braków jest skutkiem 20% przyczyn;
• 80% skutków wywoływana jest przez 20% przyczyn.
Ogólnie można powiedzieć, ze niewielka liczba osób, przyczyn, sytuacji odpowiada za
większość występujących zjawisk. Podjęcie odpowiednich działań korygujących,
likwidujących te 20% niekorzystnych czynników może znacznie poprawić jakość procesu.
Dlatego warto je zidentyfikować, aby nie walczyć z przyczynami które są małoistotne.
„Zidentyfikowanie tych przyczyn w przypadku Systemu Zarządzania Jakością pozwala
na wyznaczenie kierunków działań, które szczególnie efektywnie mogą przyczynić się do
doskonalenia procesów i podnoszenia poziomu jakości wyrobów.” [1, s. 212].
Prawo 20/80 jest techniką umożliwiającą określenie kierunków działań zmierzających do
poprawy poziomu jakości procesów, wyrobów i usług. Jest to metoda, której stała opiera się
o analizę nierównomierności rozkładów ponoszonych strat, podającą, że 20% przyczyn
decyduje o 80% skutków. Możliwe jest precyzyjne ustalenie ważności cech mających wpływ
na występowanie zakłóceń i nieprawidłowości.
Analiza Pareto nadaje się do uporządkowania i przeanalizowania wcześniej zebranych
danych. Stosuje się ją kiedy naszym celem jest przeciwdziałanie:
1) zjawiskom negatywnym o największej częstotliwości występowania,
2) zjawiskom przysparzającym największych kosztów. [5, s. 177]
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DIAGRAM PARETO-LORENZA
Pareto analizował najpierw rozkłady dochodów ludności co pozwolilo mu stwierdzić
pewną prawidłowość później odniósł taki nierównomierny rozkład (20/80) w innych
sytuacjach.
Podobne ideowo wykresy zastosował M.O. Lorenz dla zobrazowania nierównomiernego
rozkładu bogactw. Utworzyl się spór o autorstwo tej metody. Najlepszym rozwiązaniem było
przedstawienie krzywych Pareto i Lorenza na jednym rysunku dla złagodzenia sporu.
Przedstawione są na nim udziały poszczególnych grup (krzywa Pareto) oraz kumulowane
wartości (krzywa Lorenza).
„Diagram Pareto jest narzędziem umożliwiającym hierarchizacje czynników wpływających
na badane zjawisko. Jest on graficznym obrazem, pokazującym zarówno względny, jak
i bezwzględny rozkład rodzajów błędów, problemów lub ich przyczyn” [6, s. 229]
Diagram Pareto-Lorenza tworzymy wg następujących wytycznych:
1. zebrać całkowite dane o badanym zjawisku jako jego charakterystyki,
2. uszeregować przyczyny od najbardziej do najmniej znaczącej,
3. wyznaczyć skumulowane wartości każdej przyczyny, tj. udziały procentowe
w stosunku do całości zjawiska,
4. oznaczyć na osi pionowej (Y) wartości (ilości) przyczyn oraz udziały procentowe,
5. oznaczyć na osi poziomej (X) przyczyny od największej do najmniejszej wartości idąc
od lewej do prawej.(porządek malejący),
6. narysować wykresy słupkowe dla każdej przyczyny – tzw. wykres Pareto,
7. oznaczyć punkty odpowiadające wartościom skumulowanym i połączyć je linią – tzw.
krzywa Lorenza,
8. przeanalizować otrzymany wykres, sformułować wnioski dotyczące poprawy
badanego zjawiska, w miarę potrzeby wprowadzić działania korygujące.

ZASTOSOWANIE WYKRESU PARETO-LORENZA
Wykresy Pareto-Lorenza pokazują jasno, w którym kierunku należy podejmować
działania naprawcze, by uzyskać maksymalny efekt, a także co należy pomijać, na czym
zbędnie się nie koncentrować, które przyczyny nie maja istotnego wpływu na występujące
uszkodzenia czy niezgodności. Ich usunięcie nie wpłynie bowiem w sposób znaczący na
ogólną liczbę usterek. Metoda ta jest uniwersalna i przydatna. Może być stosowana
w przeróżnych dziedzinach, ma szerokie zastosowanie w ogólnym zarządzaniu, np. zapasów
magazynowych, wartości sprzedaży w odniesieniu do wyrobów lub kierunków sprzedaży.
Analiza Pareto-Lorenza doskonale nadaje się do uporządkowania, a następnie do łatwiejszego
przeanalizowania wcześniej zebranych danych. O jej przydatności decyduje system zbierania
danych, ich wiarygodność.
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„Gdy mamy do czynienia z analizą złożonych grup czynników wskazane jest dokonanie
ponownej analizy dla podgrup tych czynników na części składowe i powtórną analizę. Takie
działania maja na celu doprowadzenie do odnalezienia najistotniejszych czynników, mających
wpływ na liczbę ujawnionych niezgodności lub na koszty, jakie te niezgodności powodują.”
[6, s. 230].
„Wykres ten jest dobrym sposobem do nawiązywania wspólnych działań, podjęciu
współpracy ludzi, którzy skupili się nad rozwiązywaniem wspólnych problemów. Analiza
wykresu przedstawia takim osobom największy problem. Kolejnym krokiem jest wykrycie,
a później usuniecie przyczyn tych problemów. To zadanie rozwiązuje wykres przyczyn
i skutków Ishikawy” [7, s. 92], ale w tej metodzie cennym narzędziem jest właśnie wykres
Pareto, gdyż umożliwia odnalezienie najistotniejszego niekorzystnego czynnika do dalszej
analizy a nie wszystkich przyczyn. Porządkuje dane pod względem ich ważności. Może
pokazać on także czy program poprawy jakości był skuteczny, poprzez zastosowanie go przed
zmianą i ponownie po wprowadzeniu określonych działań. Z jednej strony akcentuje
problemy, których rozwiązanie przyniesie największe korzyści, z drugiej zaś daje podstawę do
pominięcia działań nie przynoszących większych korzyści.

ANALIZA ABC
Użyte liczby 80 i 20 odpowiadają rzeczywistości tylko w przybliżeniu. Niemniej reguła ta
znajduje wiele potwierdzeń w gospodarowaniu, i w logistyce. Jej rozwiązaniem jest analiza
ABC, która jest odmianą analizy Pareto. Analiza ABC opiera się na zasadzie 80/20; oznacza
to, że najczęściej 20% produktów generuje 80% zysków. Gdy podzielimy wyniki analizy
w kolejności malejącej, wtedy produkty kategorii A mają najwyższą wartość i stanowią 5-20%
wszystkich elementów. Produkty kategorii B będą zasługiwały na średnie zainteresowanie –
stanowią one 30-40% produktów, które generują mniejszą część kosztów. Produkty kategorii C
są marginalnego znaczenia. Choć jest ich dużo, nie stanowią dużego wkładu w wypracowaniu
zysku. Analizę ABC można wykonywać pod różnymi względami, na przykład pod względem:
ilości, jakości, użyteczności, liczby zamówień.
Analiza ABC jest metodą porządkowania i grupowania elementów analizowanych
zbiorów ze względu na wybrane kryterium Nazwa metody wynika z tego, że wyłaniamy trzy
podzbiory, oznaczonych literami A, B, C.
Podzbiór A ma największe znaczenie, a podzbiór C – najmniejsze znaczenie z punktu
widzenia przyjętego kryterium porządkowania. Metoda ABC jest niezmiernie pomocna
w ustaleniu i sterowaniu zakupów materiałów. Określa nam czy w danym czasie i w jakiej
ilości i asortymencie należy uzupełnić zapasy lub wstrzymać się od ich zakupu.
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PROCEDURA METODY ABC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procedura metody ABC:
wybór populacji i kryterium porządkowego (poziomu udziału w populacji),
zebrania danych,
uporządkowanie populacji wg malejącej wartości poziomu udziału,
obliczenie skumulowanego udziału w populacji,
sporządzenie wykresu ABC,
podział populacji na grupę ABC,
podział zapasów na grupy (najcenniejsze, średnio cenne, mniej istotne).

Dla metody ABC można wyróżnić trzy etapy:
1. Etap pierwszy sprowadza się do obserwacji i rejestracji faktów. Celem postępowania
w pierwszym etapie jest ustalenie wartości cechy, przyjętej jako kryterium,
u elementów objętych badaniem.
2. Kolejny etap sprowadza się do klasyfikacji danych uzyskanych w toku rejestracji.
W tym celu należy uporządkować elementy według malejącej wartości cechy.
Następnie tworzy się ciąg rosnący poprzez kumulowanie wartości uprzednio
uporządkowanych. W dalszym ciągu wyznacza się zarówno kumulowane liczby
elementów, jak i kumulowane wartości cechy w liczbach względnych, przyjmując za
100% łączną liczbę elementów oraz maksymalna skumulowaną wartość cechy.
3. W etapie końcowym wykreśla się układ współrzędnych, wyposażając jego osie w skale
procentowe. Na osi odciętych nanosi się kumulowany udział procentowy ilości
elementów, a na osi rzędnych odpowiednio kumulowany udział procentowy wartości
cechy i dla tych współrzędnych wyznacza się kolejne punkty. Poprzez naniesione na
układ współrzędnych punkty wykreśla się krzywą.

PRZYKŁAD METODY ABC
Jeżeli przedsiębiorstwo produkuje kilkadziesiąt wzorów produktów i zarząd chciałby
wiedzieć, które są najczęściej kupowane, można to określić na podstawie metody ABC.
Wystarczy skumulować liczbę produktów oraz skumulować liczbę sztuk sprzedanych.
Po ułożeniu ich od największych do najmniejszych i przerysowaniu na wykres zobaczymy,
że około 80 przypadków są kupowane produkty z grupy 20%.
Oto prosty przykład:
Przedsiębiorstwo oferuje 20 produktów (nie można zastosować metody ABC dla jednego
produktu). Zarząd chce wybrać te, które są najczęściej sprzedawane. Dlatego sortujemy je
w tabeli względem liczby sztuk sprzedanych w badanym okresie. [9, s. 128]. Dane przedstawia
tabela 1.
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Tabela 1. Dane do wykresu ABC
Numer
produktu

Liczba
porządkowa

Kumulowany
%liczby
produktów

Wielkość
sprzedaży
rocznie

Kumulowana
wielkość.sprzedaży
rocznie

Kumulowany
% wielkości
sprzedaży

14

1

5

75,015

75,015

20

10

2

10

68,050

143,065

37

3

3

15

64,025

207,090

54

5

4

20

59,025

266,115

70

4

5

25

30,200

296,315

77

1

6

30

25,021

321,336

84

15

7

35

15,025

336,361

88

17

8

40

12,025

348,386

91

20

9

45

11,021

389,407

94

2

10

50

6,054

365,461

96

6

11

55

3,054

368,515

96

8

12

60

2,802

371,317

97

11

13

65

2,425

373,742

98

19

14

70

2,254

375,996

98

9

15

75

2,102

378,098

99

7

16

80

1,940

380,038

99

12

17

85

1,235

381,273

100

13

18

90

1,022

382,295

100

16

19

95

0,254

382,549

100

18

20

100

0,125

382,674

100

Następnie wartości skumulowane przenosi się na wykres. Na osi x zaznaczamy
kumulowane produkty (skumulowana ilośc), natomiast na osi y kumulowany udział
w sprzedaży (kumulowany % wielkości sprzedaży).
Na wykresie widać zasadę 20-80 – około 20% skumulowanej ilości daje około 80%
skumulowanej wartości.
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Wykres 1. Analiza typu ABC przy wykorzystaniu krzywej koncepcji Lorenza

Udziały ilościowe:
Udziały wartościowe:

A – 25%
A – 77%

B – 30%
B – 19%

C – 45%
C – 4%

Następnie wykres dzielimy na trzy części – Strefę A – ok 20%, B – kolejne 30%
i C – 50%. Interpretując przedstawioną sytuację, należy stwierdzić, że przy podejmowaniu
decyzji o zmianach produkcji należy pozostawić produkty z grupy A, udoskonalić te z grupy
B, natomiast z grupy C można zrezygnować.

PODSUMOWANIE
„Analiza Pareto i jej odmiana nazywana analizą ABC, jest oparta na obserwacjach
empirycznych, niemniej jej praktyczność została udowodniona. Porządkuje dane pod
względem ich ważności.(…). Umożliwia wykazanie źródeł powstawania niepotrzebnych
kosztów, pozwalając w konsekwencji doprowadzić do ich ograniczenia. [5, s. 171] Pozwala
wyciągnąć wnioski i opracować zalecenia odnośnie podjęcia działań korygujących lub
zapobiegawczych, zmierzających do doskonalenia jakości wyrobu lub usługi. Jest to
uniwersalna i przydatna analiza. Nawet w najlepiej funkcjonującym przedsiębiorstwie
posiadającym sprawny System Zarządzania Jakością mogą występować różnorodne
niezgodności. Problem polega na tym aby niezgodności te były natychmiast zauważane
i korygowane, a przyczyna ich występowania usunięta. Pomocna jest w tym właśnie analiza
i diagramy Pareto-Lorenza.
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Anatoliy Humenyuk1

ZARZĄDZANIE REGIONEM.
STRUKTURA GOSPODARKI UKRAINY –
TRANSFORMACJA INSTYTUCJONALNA
Streszczenie
Wpływ światowego kryzysu finansowego aktualizuje potrzebę pogłębionych badań
strukturalnych i instytucjonalnych transformacji gospodarki narodowej w celu przewidzenia jej
dynamiki, umiejętności dostosowywania się do zmian w środowisku wewnętrznym
i zewnętrznym. Badanie struktury gospodarki, jej tendencji do zmian postępowych do chwili
obecnej opiera się na branży technologicznej i aspektach ekonomicznych bez strategicznych
perspektyw i bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego makrosystemu państwa. Brak
ważności i racjonalności zmian strukturalnych w gospodarce narodowej doprowadziły do
nieuzasadnionych luk w gospodarkach przejściowych innych krajów, braku równowagi
między istniejącą strukturą produkcji i interesami społeczeństwa. Obecnie nie jest rozwiązany
problem niedoskonałej restrukturyzacji instytucjonalnej, co powstrzymuje strategiczne
planowanie zmian strukturalnych jako integralnej części polityki strukturalnej. Do pewnego
stopnia była to deformacja instytucjonalnych podstaw gospodarki narodowej, na etapie jej
tworzenia nabyła ona cech grożących bezpieczeństwu narodowemu.
W ramach radykalnej transformacji strukturalnej i instytucjonalnej znacznie wzrasta rola
zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego. W ujęciu teoretycznym, kwestia bezpieczeństwa
gospodarczego jest uważana za wystarczająco głęboką, zwłaszcza na po-transformacyjnym
etapie rozwoju. Jednakże, bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, jako holistyczny,
zorientowany wyłącznie na cel system wymaga badań, które nakreśliłyby metodologiczne
podstawy bezpieczeństwa ekonomicznego przemysłu, sektora, regionalnego kompleksu
gospodarczego, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, osób fizycznych, wszystkich
istotnych elementów modelu społeczno-gospodarczego makrosystemu państwa. Badania
naukowe związane były przede wszystkim z bezpieczeństwem gospodarczym poszczególnych
podmiotów gospodarczych, analizy i rozwój aplikacji, organizacyjne i instytucjonalne aspekty
zapewnienia mikroekonomicznego bezpieczeństwa. Pozostaje słabo zbadany problem
zapewnienia makroekonomicznego bezpieczeństwa, którego rozwiązanie zależy od ochrony
bezpieczeństwa ekonomicznego podmiotów działalności gospodarczej. Interpretacja istoty
bezpieczeństwa ekonomicznego i jego składników wymaga zdefiniowania i typologii zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych – dostrzeżenia i rozważenia cech etapu po-transformacyjnego
rozwoju. Zastosowany zestaw wskaźników progowych bezpieczeństwa w gospodarce na
poziomie hierarchii powinien być połączony przez metodologię w celu zidentyfikowania
i zbadania skutecznych środków i metod aby zapewnić jego zgodność.
1

Hemenyuk Anatoliy Markovych, Ph.D., assistant professor of management and tourism of Chernivtsi
Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economic University.
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Badania wzmocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, związane z rozwojem
teoretycznych podstaw bezpieczeństwa, przedstawiają główne czynniki zagrożenia i analizę
bezpieczeństwa ekonomicznego w zakresie udziału w procesach globalnej integracji gospodarczej.
Szczególny nacisk kładzie się na podstawowe cechy bezpieczeństwa oparte na analizie czynników
bezpieczeństwa, kryteriach oceny podatności gospodarek krajowych, klasyfikacji zagrożeń
dla bezpieczeństwa ekonomicznego i mechanizmów jego lokalizacji. Problemy te odzwierciedlają
w swoich pracach V. Andriychuk, I. Binko, O. Vlasyuk, Z. Varnaliy, V. Horbulina,
M. Yermoshenko, Y. Zhalilo, A. Kaczyński T. Kowalczuk, A. Mokiy, V. Muntian, H. PasternakTaranushenko, A. Sukhorukov, Y. Harazishvili, V. Shlemko, i zagraniczni naukowcy L. Abalkin,
G. Vechkanova, A. Granberg, S. Yechmakov, A. Kolosov, V. Kotylko, A. Kuklin, E. Oleinikov,
A. Tatarkin, V. Tambovtsev, V. Senchahov, L. Brown, B. Buzan, H. Moule, H. Malhrem,
H. Morhenzan, L. Mieri, M. Tsilinski. Znaczący wkład w badania restrukturyzacji gospodarczej
mieli przedstawiciele szkoły neoklasycznej (A. Cournot, A. Marshall, V. Pareto, M. Friedman,
F. Hayek) keynesizmu (John Keynes, V. Leontyev, R. Lucas, P. Samuelson), instytucjonalizmu (J. Galbraith, T. Veblen, R. Coase, V. Oyken, J. Schumpeter, J. Buchanan, D. North).
Problemy zmian strukturalnych i wzrostu gospodarczego poruszyli w swoich pracach
Z. Varnaliy, A. Halchynskiy, V. Heyts, B. Danylyshyn S. Erokhina, V. Zakharchenko,
I. Kruchkova, I. Lukinov, A. Mokiy, A. Filipenko, L. Fedulova, A. Chukhno, V. Chistilin,
i rosyjscy naukowcy L. Abalkin, V. Bessonova, E. Balatskiy, A. Buzhalin, E. Gaidar,
S. Glazyev, A. Illarionov, A. Krasilnikova, D. Lvov, V. Mau, D. Chernikov, G. Yavlinsky,
E. Yasin. Jednakże, znaczne zainteresowanie naukowe konstrukcją gospodarki strukturalnej
nie przeczy, że koncepcja i program reform gospodarczych nie zawsze zapewniają
bezpieczeństwo i utrzymanie integralności społeczno-gospodarczego makrosystemu,
eliminowanie deformacji strukturalnych i brak równowagi, które grożą bezpieczeństwu
ekonomicznemu państwa.
Metodologiczne podstawy instytucjonalnej bazy stosunków gospodarczych stworzył
T. Veblen, J. Commons, O. Williamson, G. Myrdal, J. Galbraith. Problemy funkcjonowania
i rozwoju instytucji w okolicznościach przejścia od społeczeństwa przemysłowego do
informatycznego zostały opracowane przez przedstawicieli nowej teorii przemysłu –
J. Buchanan, D. North, R. Boyer, etc. Niektóre aspekty instytucji w rynkowej transformacji
stosunków gospodarczych są odzwierciedlone w teorii kosztów transakcyjnych (R. Coase,
A. Williamson), kapitału ludzkiego (G. Becker, T. Schultz), segmentacji rynku (R. Solow,
K. Kerr) gospodarki nieformalnej (E. de Soto, F. Hayek).
Instytucjonalną transformację gospodarek postkomunistycznych odzwierciedlają
w swoich pracach S. Arhiyereyev, V. Geyts, R. Kapeliushnikov, B. Kvasniuk, S.Kirdinova,
I Kruchkova, D. Lvov, V. Nowicki, A. Nesterenko, R. Nuryeyev, Y. Ovsiyenko, A. Oleinik,
V. Polterovich, A. Radyhin, V. Tambovtsev, A. Shastitko. Uzasadnienie metodologicznych
i teoretycznych zasad oraz stosowanych aspektów instytucjonalnych podstaw bezpieczeństwa
ekonomicznego tworzącego się na obecnym etapie rozwoju ekonomii potrzebuje uzupełnienia
poprzez analizę bezwładności i wzajemnych połączeń instytutów planowania administracyjnego i systemów rynkowych oraz specyfiki tworzenia nowych instytucji.
Koncepcyjnym paradygmatem artykułu jest to, że modernizacja państwa wzmacnia
związek i współzależność pomiędzy strukturą gospodarczą i bazą instytucjonalną oraz jakość
instytucji. W tych okolicznościach, bezpieczeństwo ekonomiczne jest warunkiem wstępnym
i głównym celem rozwoju społeczno-gospodarczego. To znaczy, zmiany strukturalne,
wspierane przez instytucje, które zapewniają wzrost gospodarczy, i wprowadzenie przez nich
kryteriów regulujących gwarantując bezpieczeństwo gospodarcze. Dlatego też, celem artykułu
86

Gospodarka i Finanse. Zeszyt 3. Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością.

jest poprawa procesów strukturalnych i instytucjonalnych transformacji gospodarki regionalnej
i zapewnienia jej bezpieczeństwa ekonomicznego
Słowa kluczowe:
Kategoria 'bezpieczeństwo ekonomiczne', transformacja strukturalno-instytucjonalna,
regionalne bezpieczeństwo ekonomiczne, zintegrowana ocena bezpieczeństwa ekonomicznego
regionu, polityka strukturalna.

MANAGEMENT OF REGION OF UKRAINE ECONOMY
STRUCTURE-INSTITUTIONAL TRANSFORMATION
Abstract
Impact of the global financial crisis actualizes the need for in-depth studies of structural
and institutional transformation of the national economy to predict its dynamics, adaptability to
changes in the internal and external environment. Investigation of the structure of the economy,
trends of its progressive changes until now are based on industry technological and economic
aspects without strategic prospects and security of social and economic macrosystem of the
state. Lack of validity and rationality of structural changes in the national economy have led to
an unjustified gap of transition economies of other countries, imbalances between the existing
structure of production and the interests of society. Currently not solved the problem of
imperfect institutional restructuring that prevents strategic programming of structural change as
an integral component of the structural policies. To some extent there was deformation of
institutional basis of the national economy, at the stage of its formation it acquired
characteristics of threats to national security.
Within radical structural and institutional transformation significantly increases the role of
economic security providing. In theoretical terms, the problem of economic security is
considered enough deeply, especially at posttransformational stage of development. However,
the economic security of the state as a holistic, the only aim-oriented system requires the
researches to outline the methodological basis of economic security of the industry, sector,
regional economic complex, businesses, households, individuals, that all the essential elements
of the model of socio-economic macrosystem of the state. Scientific researches related
primarily to the economic security of specific business entities, analysis and application
development, organizational and institutional aspects of microeconomic security providing.
It is remain poorly investigated problem of macroeconomic security providing, the
solution of which depends on the protection of economic security of entities economic activity.
The interpretation of the essence of economic security and its components requires definition
and typology of internal and external threats – view and considering the features of
posttransformational stage of development. The used set of thresholds indicators of safety in
the economy at the meso-level of the hierarchy should be coupled by methodology to identify
and study the effective measures and methods to ensure its compliance.
Studies of strengthening the economic security of the state associated with the
development of the theoretical foundations of security, outlining the key factors of the threats,
analysis of economic security in terms of participation in the processes of global economic
integration. Particular emphasis is placed on the essential characteristics of safety based on the
analysis of safety factors, criteria for assessing the vulnerability of national economies,
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classifying threats to economic security and mechanisms of its localization. These problems are
reflected in the works of V. Andriychuk, I. Binko, O. Vlasyuk, Z. Varnaliy, V. Horbulin,
M. Yermoshenko, Y.Zhalilo, A. Kaczynski, T. Kovalchuk, A. Mokiy, V. Muntian,
H. Pasternak-Taranushenko, A. Sukhorukov, Y. Harazishvili, V. Shlemko and foreign
scientists L.Abalkin, G. Vechkanova, A. Granberg, S. Yechmakov, A. Kolosov, V. Kotylko,
A. Kuklin, E.Oleinikov, A. Tatarkin, V. Tambovtsev, V.Senchahov, L. Brown, B. Buzan,
H. Moule, H. Malhrem, H. Morhenzan, L. Mieri, M. Tsilinski.
A significant contribution to the study of economic restructuring brought representatives
of the neoclassical school (A. Cournot, A.Marshall, V.Pareto, M. Friedman, F. Hayek),
keynesian (J. Keynes, V.Leontyev, R. Lucas, P. Samuelson), institutionalism (J. Galbraith,
T. Veblen, R. Coase, V. Oyken, J. Schumpeter, J. Buchanan, D. North). Problems of structural
changes and economic growth are reflected in the works of Z. Varnaliy, A. Halchynskiy,
V. Heyts, B. Danylyshyn S. Erokhina, V. Zakharchenko, I. Kruchkova, I. Lukinov, A. Mokiy,
A. Filipenko, L. Fedulova, A. Chukhno, V. Chistilin and russian scientists L. Abalkin,
V. Bessonova, E. Balatskiy, A. Buzhalin, E. Gaidar, S. Glazyev, A. Illarionov, A. Krasilnikova,
D. Lvov, V. Mau, D. Chernikov, G. Yavlinsky, E. Yasin. However, considerable scientific
interest in economy structural construction does not deny that the concept and program of
economic reforms do not always provide safety and maintaining the integrity of the socioeconomic macrosystem, eliminating structural deformities and imbalances that threaten the
economic security of the state.
Methodological foundations of institutional basis of economic relations are formed by
T. Veblen, J. Commons, O. Williamson, G. Myrdal, J. Galbraith. Problems of functioning and
development of institutions in the circumstances of transition from an industrial to an
information society are developed by representatives of new industrial theory – J. Buchanan,
D. North, R. Boyer etc. Some aspects of institutions within market transformation of economic
relations reflected in theories of transaction costs (R. Coase, A. Williamson), human capital
(G. Becker, T. Schultz), market segmentation (R. Solow, K. Kerr), informal economy
(E. de Soto, F. Hayek). Institutional transformation of post-Soviet economies is reflected in the
works of S. Arhiyereyev, V. Geyts, R. Kapeliushnikov, B. Kvasniuk, S.Kirdinova,
I. Kruchkova, D. Lvov, V. Nowicki, A. Nesterenko, R. Nuryeyev, Y. Ovsiyenko, A. Oleinik,
V. Polterovich, A. Radyhin, V. Tambovtsev, A. Shastitko. Substantiation of methodological
and theoretical principles and applied aspects of the institutional basis of economic security
forming at the present stage of economics development require supplementing by analysis of
inertia and interconnectedness of institutes of administrative planning and market systems,
specificity of new institutions formation.
The conceptual paradigm of the article is that the modernization of the state strengthens
the relationship and interdependence between the economic structure and institutional basis, the
quality of institutions. In these circumstances, economic security is a prerequisite and the main
goal of socio-economic development. That is, structural changes, supported by institutions that
provide economic growth, and their implementation regulated criteria ensuring economic
security. Therefore, the purpose of the article is to improve the processes of structural and
institutional transformation of the regional economy and ensure its economic security.
Keywords:
Category of «economic security», structural-institutional transformation, regional economic
security, integrated assessment of the economic security of the region, structural policy.
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INTRODUCTION
Impact of the global financial crisis actualizes the need for in-depth studies of structural
and institutional transformation of the national economy to predict its dynamics, adaptability
to changes in the internal and external environment. Investigation of the structure of the
economy, trends of its progressive changes until now are based on industry technological and
economic aspects without strategic prospects and security of social and economic
macrosystem of the state. Lack of validity and rationality of structural changes in the national
economy have led to an unjustified gap of transition economies of other countries,
imbalances between the existing structure of production and the interests of society.
Currently not solved the problem of imperfect institutional restructuring that prevents
strategic programming of structural change as an integral component of the structural
policies. To some extent there was deformation of institutional basis of the national
economy, at the stage of its formation it acquired characteristics of threats to national
security.
Within radical structural and institutional transformation significantly increases the role
of economic security providing. In theoretical terms, the problem of economic security is
considered enough deeply, especially at posttransformational stage of development.
However, the economic security of the state as a holistic, the only aim-oriented system
requires the researches to outline the methodological basis of economic security of the
industry, sector, regional economic complex, businesses, households, individuals, that all the
essential elements of the model of socio-economic macrosystem of the state. Scientific
researches related primarily to the economic security of specific business entities, analysis
and application development, organizational and institutional aspects of microeconomic
security providing.
It is remain poorly investigated problem of macroeconomic security providing, the
solution of which depends on the protection of economic security of entities economic
activity. The interpretation of the essence of economic security and its components requires
definition and typology of internal and external threats – view and considering the features of
posttransformational stage of development. The used set of thresholds indicators of safety in
the economy at the meso-level of the hierarchy should be coupled by methodology to
identify and study the effective measures and methods to ensure its compliance.
Studies of strengthening the economic security of the state associated with the
development of the theoretical foundations of security, outlining the key factors of the
threats, analysis of economic security in terms of participation in the processes of global
economic integration. Particular emphasis is placed on the essential characteristics of safety
based on the analysis of safety factors, criteria for assessing the vulnerability of national
economies, classifying threats to economic security and mechanisms of its localization.
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These problems are reflected in the works of V. Andriychuk, I. Binko, O. Vlasyuk,
Z. Varnaliy, V. Horbulin, M. Yermoshenko, Y.Zhalilo, A. Kaczynski, T. Kovalchuk,
A. Mokiy, V. Muntian, H. Pasternak-Taranushenko, A. Sukhorukov, Y. Harazishvili,
V. Shlemko and foreign scientists L. Abalkin, G. Vechkanova, A. Granberg, S. Yechmakov,
A. Kolosov, V. Kotylko, A. Kuklin, E.Oleinikov, A. Tatarkin, V. Tambovtsev, V.Senchahov,
L. Brown, B. Buzan, H. Moule, H. Malhrem, H. Morhenzan, L. Mieri, M. Tsilinski.
A significant contribution to the study of economic restructuring brought representatives
of the neoclassical school (A. Cournot, A. Marshall, V. Pareto, M. Friedman, F. Hayek),
keynesian (J. Keynes, V.Leontyev, R. Lucas, P. Samuelson), institutionalism (J. Galbraith,
T. Veblen, R. Coase, V. Oyken, J. Schumpeter, J. Buchanan, D. North). Problems of structural
changes and economic growth are reflected in the works of Z. Varnaliy, A. Halchynskiy,
V. Heyts, B. Danylyshyn S. Erokhina, V. Zakharchenko, I. Kruchkova, I. Lukinov, A. Mokiy,
A. Filipenko, L. Fedulova, A. Chukhno, V. Chistilin and russian scientists L. Abalkin,
V. Bessonova, E. Balatskiy, A. Buzhalin, E. Gaidar, S. Glazyev, A. Illarionov, A. Krasilnikova,
D. Lvov, V. Mau, D. Chernikov, G. Yavlinsky, E. Yasin. However, considerable scientific
interest in economy structural construction does not deny that the concept and program of
economic reforms do not always provide safety and maintaining the integrity of the socioeconomic macrosystem, eliminating structural deformities and imbalances that threaten the
economic security of the state.
Methodological foundations of institutional basis of economic relations are formed by
T. Veblen, J. Commons, O. Williamson, G. Myrdal, J. Galbraith. Problems of functioning and
development of institutions in the circumstances of transition from an industrial to an
information society are developed by representatives of new industrial theory – J. Buchanan,
D. North, R. Boyer etc. Some aspects of institutions within market transformation of economic
relations reflected in theories of transaction costs (R. Coase, A. Williamson), human capital
(G. Becker, T. Schultz), market segmentation (R. Solow, K. Kerr), informal economy
(E. de Soto, F. Hayek).
Institutional transformation of post-Soviet economies is reflected in the works of
S. Arhiyereyev, V. Geyts, R. Kapeliushnikov, B. Kvasniuk, S.Kirdinova, I. Kruchkova,
D. Lvov, V. Nowicki, A. Nesterenko, R. Nuryeyev, Y. Ovsiyenko, A. Oleinik, V. Polterovich,
A. Radyhin, V. Tambovtsev, A. Shastitko. Substantiation of methodological and theoretical
principles and applied aspects of the institutional basis of economic security forming at the
present stage of economics development require supplementing by analysis of inertia and
interconnectedness of institutes of administrative planning and market systems, specificity of
new institutions formation.
The conceptual paradigm of the article is that the modernization of the state strengthens
the relationship and interdependence between the economic structure and institutional basis,
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the quality of institutions. In these circumstances, economic security is a prerequisite and the
main goal of socio-economic development. That is, structural changes, supported by
institutions that provide economic growth, and their implementation regulated criteria
ensuring economic security. Therefore, the purpose of the article is to improve the processes
of structural and institutional transformation of the regional economy and ensure its
economic security.

1. STRUCTURAL AND INSTITUTIONAL TRANSFORMATION
Structural and institutional transformation represent long-term changes in economic
structures, have dual nature and interrelated. Structural transformation – is the result of
economic development, it reflect changes in the economy of the state and mean the large-scale
"moving" of primary resources in the manufacturing sector of the economy.
Institutional transformation lies in the radical change in the political institutions of power,
property and economic coordination. Radical changes in the institutional transformations give
reason to consider its from the standpoint of the theory of radical constructivism. The theory of
radical constructivism brings a new understanding of the concept of institutional
transformation, as the focus of radical constructivism is the process of creating research designs
(new institutions), its adaptive nature, the actions and behaviors that promote survival. Basic
concepts of radical constructivism – is integrity, homeostasis, feedback. At the core of radical
constructivism is paradigm of self-organization and self-reproduction, which embodied in the
theory of Humberto Maturana and Francisco Varela – autopoyezis.
Institutional Transformation reflect structural changes in a particular space-time
dimension. Formal and informal institutions that act as rules of distribution (allocation) of
resources, structuring directions for its using. "Rules" set the behavior of economic agents,
because structural transformation require the creation of new institutional mechanisms that
contribute to the improvement of the economic structure. Dichotomy structural and
institutional process is the fallowing. On the one hand, structural changes appear as
independent transformation space-time processes. Its can occur independently and not be
accompanied by institutional shifts. For example, the inertia of economic growth at constant
institutional conditions associated with the action of mechanism of consumer multiplier, or the
development of the former Soviet economy within period of "stagnation" when dominated
steady inertial tendencies of slow structural changes. On the other hand, changes in the
structure of the economy is possible without institutional transformation under the influence of
innovation and technological changes, demographic dynamics, climate changes.
Institutional transformation contribute to the emergence of non-economic effects that
influence to the development of the economic system. In particular, the rate of development of
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the national economy have an impact transformation of political institutions of the country
which are not accompanied by significant changes in economic institutions. Importantly,
structural and institutional transformation manifested in the change of the whole social system,
which absorbs at the economy as a subsystem. Therefore, the success of the structural and
institutional transformation of the economic system of a country can be judged on the basis of
non-economic criteria, particularly, changes in quality of life and the geopolitical situation of
the country. Measuring the effectiveness of structural and institutional transformations
appropriate to carry out by assessing the interaction effects of structural and institutional
variables distinguishing objective causal connections between its. To do this, they use the
methodology of general systems theory, conventionally divided all structural and institutional
variables that reflect the process of systemic structural and institutional transformation – the
"input" and "output." The first are variables that are causes structural and institutional reforms,
the second – variables that reflect a consequence of these changes. Thus, in long-term period
structural changes contribute to the emergence of qualitative changes in the form of
institutional changes, which for the economic system are the primary impulses of it’s
development.

2. REGIONAL ECONOMIC SECURITY
Economic security system is a set of elements, its properties, interactions and
relationships that make up a single set and operate according to certain objective laws that
are manifested in specific historical conditions. This system is characterized by relative
isolation, special structure and relationships with the environment, the specific mechanism
of reproduction. In summary, the economic security of the system is shown in Pic. 1.
System dynamics interdependent elements of the structure of economic security
makes its integrity and emergent properties. The input parameters of the system of
economic security is uncertainty, risks and threats. Output parameters define the properties
of the system of economic security: resilience, adaptability, inertia, cumulativeness. From
the standpoint of methodology of system dynamics theory economically secure it should
be considered the system, based on non-conflict mechanism for reconciling the interests of
businesses that provide resilience, adaptability, self-organization and development of the
national economy. Structural building a model of the system of economic security is an
aim-oriented, holistic, interacting set of subsystems, covering the social, spiritual,
economic bases of functioning, as well as the relationship between its.
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Pic. 1. Model of Economic Security.
Source: Prepared individual.

Analysis of the interaction between the economic security of the national economy with
the external environment (political, legal, cultural, environmental, and other areas of society, as
well as elements of the structure of the world economy) led do an important for methodology
conclusion, that economic security – is not only the state of the national economy, where it is
able to resist the destabilizing effect of external and internal threats, but it is a condition within
which the functioning of the economy does not create threats to elements of the environment,
ensuring their safety and security of society, as a whole.
Economic security should be considered as a complex polystructural science which, by
analogy with safety environmental, biological, systems, etc., is the science of safety (or rather –
"viability") of socio-economic systems of different hierarchical levels (individual, household,
industry, region, economy, national economy, the world economy).
An important condition for effective social changes is the economic security of the social
system – its security, stability, governance management practices, conservation potential for
further development, the ability to efficiently use internal resources. Security, therefore, covers
internal and external factors of development. In this context, the concept of "economic
security" is defined as a condition in which institutionally (by social relations) are supported by
factors that are stable and positive direction of socio-economic system. Analysis of different
points of view and different kinds of reasoning leads to the conclusion that economic security
should be considered as an institutional system to reproduce the conditions of stable,
sustainable economic dynamics by acting social relations.
Summary of regional economic security is achieving and maintaining homeostatic (selfregulatory) equilibrium with constantly changing external environment and the presence of
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a complex system of three effects: cartoon, synergistic and emergent (emergent properties)
[1, p. 205]. More specifically, the system of regional economic security is the ability to operate
in the region's economy expanded reproduction mode, is consolidated property relations,
economic interests, legal and ethical regulators set of businesses for sustainable, efficient,
secure economic development. The economic security of the region based on regional interests.
The main threats to regional economic security can be classified by economic and social
criteria. Economic threats related problems of the economic sector in the region, and social –
resulting disturbances in the manufacturing sector, as between the economy and the social sphere
there is an objective relationship between quality of life and economic development of the region.
A necessary but not sufficient condition for countering threats are systematic measures of
organizational and institutional regulation of economic security, the implementation of which
include: identifying the causes of instability (grade-level security), the development program of
structural reforms under the national security strategy. Basic to this process is the definition of
economic security state, which comprises the steps of determining a set of economic security;
calculating thresholds, "security corridor"; comparative analysis of actual and limit values of
indicators of safety, integrated assessment of economic security, determine the quantitative
characteristics of socio-economic phenomena and conditions economic security (normal, precrisis, crisis) and major security threat for regional economic development.
Due largely regional character of causes of threats to the economic security of the state,
socio-economic development greatly depends on the degree of scientific validity of regional
development strategies and economic security features such as criteria and safety factor, safety
indicators and their thresholds. As a safety criterion is proposed to use integral component
indicators of economic security and integrated indexes of economic security in the region.
Implemented, summarize of methodological provisions indicative building systems leads to the
conclusion about the appropriateness of such basic approaches to assessing the economic security
of the region: the system of indicators, integral criterion which is socio-economic status, level of
expanded reproduction, static and dynamic competitiveness of the regional economy.
In our opinion, the theoretical basis of the system-dynamic analysis of socio-economic
macrosystem development consist of security matrix, as stable, historically rooted system of
socio-economic relations, which ensures stability of the system and its self-organization and
evolution as a result of internal and external threats. Institutional contradictions and conflicts in
the process of market transformation threatens the economic security of the state. The main
causes of institutional differences are: institutions and norms imperfection, effects of the
formation of private property, the rationality of the tax system and the effective
entrepreneurship.
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3. RELATIONSHIP OF STRUCTURAL AND INSTITUTIONAL
TRANSFORMATION AND ECONOMIC SECURITY OF THE
REGION
In the context of the subject of the study, the effectiveness of macrosystem is defined as
the ability to progressive structural changes with structural changes forming efficiency and
effectiveness of the economic structure. The economy is defined as effective if increasing labor
productivity, capital productivity, reduced material and energy intensity of economic activity
and, consequently, increasing compliance with production demands. Systematic analysis of
structural changes demonstrates the need for an integrated indicator of the efficiency of the
national economy, which accumulates performance using economic resources.
Structural changes in the economy characterized by quantitative and qualitative certainty.
The main qualitative characteristic structural changes in the economy is an indicator that
reflects the trends of socio-economic progress. In quantifying the quality of structural change
index shows structural changes. The dynamic component of the structure, its performance
reflects how fast structural changes lead to a new quality of economic systems.
Study the quality of institutions located in the plane of the methodology inner nature of
institutions and the nature of its interaction with the environment. Methodological basis of
research quality institutes reflect the essential characteristics of different types of institutional
systems. Authoritarian forms of socio-economic system exclude the possibility of formation of
institutional systems of the first type. At the same time, economies with institutional systems of
the second type are quite stable, within its the condition of formation and development of
democracy are formed. Countries with institutional systems of the third type do not possess
such properties as the main obstacle to maintaining and upgrading safety development – largescale corruption and the shadow economy.
To assess the quality of the institutional environment is appropriate to use methodology of
the World Bank with regard to dynamics indexes of economic freedom, Kaufman and Krau
and institutional structures, the protection of creditors and shareholders, the financial sector.
Strategic Guidelines effectiveness of institutional change is synergistic interaction institutes,
competition, and civil society. Remains topical solution is to form such institutional
arrangements which would ensure the inviolability of private property rights, contract
enforcement and absolute certainty for damages of economic agents and the state in general.
Framework design methodology of social and institutional environment is to use fuzzy logic
methods and economic and institutional analysis that will reveal the real institutional indicators
of studied region and suggest directions of improve the social and institutional environment.
Dynamics of structural and institutional changes that occur as a result of the cyclical
development of the economy, leads to the emergence of a stable and critical stages of
development. That crisis dwells upon the methodology of assessing the level of economic
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security based on the integral indicator of the dynamics. Ukrainian scholars A. Sukhorukov and
Y. Harazishvili offer integral parameter count firstly for components of the economic security
and for economic security on a whole [2, p. 23]. The task of regulating components of
economic security and its indicators is determining the aggregate values for maintenance
integrated within index threshold or optimal values. Using this theoretical and methodological
approach hold integral evaluation components of economic security of economic of the
Carpathian region (Zakarpattia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi regions). Calculations
carried out for the following components of economic security (investment, innovation,
finance, foreign trade, food, social, demographic) for 2006-2011. Dynamic of the integral index
of economic security of the Carpathian region (Fig. 2) makes it possible to isolate the most
economically safe area. In Fig. 2 clearly demonstrated the integral index of economic security
of the Carpathian regions, which are in the same cluster, but developed differently.
Integral index of economic security indicates that in Chernivtsi region the best
performance with a tendency to increase. If the Lviv region for 2006-2008 cumulative index
rose, in the years 2008-2011 there was a sharp decline. In Zakarpattya region contrast, in 20062008, the integral safety index declined in the years 2008-2011 – it grew. However, in absolute
terms the values of the Transcarpathian region are much smaller than in other areas (two times
less than in the best of economic security Chernivtsi region).

Pic. 2. Dynamics of change of the integral index of economic security
of the Carpathian economic region, 2006-2011.
Source: Prepared individual.
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To some extent, criteria and indicators for integrated economic security guidelines
regulate the structural and institutional transformations directions. An essential prerequisite for
rational structural policy in the transition period was considered an absolute priority of capitalaccumulation in the manufacturing sector of the economy, when other sectors of the economy
attributable to non-production sectors were considered secondary. Specifically, in 1990 the
share of manufacturing sector in Ukraine's GDP was 79,7%, in investments – 60%, for
comparison, in the U.S., respectively – 50%, in investments – 40% [3, p. 13]. The main
difference was that market countries investing in people (health, education, social security,
insurance, science), social and industrial infrastructure in services and financial spheres
measured as a priority, because without the development of these areas not activate human
capital and economic growth go to a new level of efficiency in the material production sphere
(Table 1).
Table 1. Dynamics of the product and production resources for two divisions of economy
of Ukraine, 1990-2011
Years
Indicators
2000
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
Production of
goods
share (%) in:
1) GDP
63,7
60,9
60,9
58,9
55,4
54,4
50,0
52,7
50,4
2) employment
46,5
44,3
44,2
43,5
40,5
39,2
37,9
37,0
37,8
3) investment in
46,7
47,8
47,9
48,3
44,0
45,5
47,7
44,3
45,4
fixed assets
4) number of
businesses and
28,6
25,6
25,6
25,5
25,0
24,7
24,1
23,7
23,3
organizations
Manufacturing
services
share (%) in:
1) ВВП
36,3
39,1
39,1
41,1
44,6
45,6
50,0
47,3
49,6
2) employment
53,5
55,7
55,8
56,5
59,5
60,8
62,1
63,0
62,2
3) investment in
53,3
52,2
52,1
51,7
56,0
54,5
52,3
55,7
54,6
fixed assets
4) number of
businesses and
69,2
74,4
74,4
74,5
75,0
75,3
75,9
76,3
76,7
organizations
Source: Estimated, using: [4, p. 372; 5, p. 71; 6471, p. 407; 3, p. 450; 7, p. 95, 354, 268, 30-33; 8, p. 30-33, p. 83,
206, 353]

The analysis of the performance conducted for the period 1990-2011 suggests the
following conclusions. Firstly, market agents adequately responded to significant structural
imbalance between the production of goods and services, preferring strategy away from "hard"
economic growth; the proportion of material-and capital-intensive industries decreased three
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times, and the share of services in GDP reached 50,0 %, thereby reducing the share of gross
fixed assets in GDP. Second, noticeable movement of resources, including number of people
employed in the service sector exceeded the number of people employed in material production
is observed. Thus, in the service already operates more than 70% of enterprises and
organizations, as evidenced by the rising fixed investment (50%) – the basics of jobs creating.
Thirdly, there is a large conservative government businesses in the production of goods, where
their share in employment exceeds the share in GDP, indicating a surplus of labor and social
transformation backlog.
In the past it was believed that among the sectors of Ukrainian economy initial investment
must obtain industry, agriculture and construction, through which created severe economic
structure and observed overaccumulation of capital in these areas. In order to realize the main
structural aim of expanding the share of services necessary to reduce the primary sectors of
material production by eliminating the backward, unnecessary and inefficient structure
elements (early reform the share of agriculture, industry and construction in Ukraine's GDP
accounted for about 50% of capital investments – more than 55%, and the U.S., respectively 31% and 20%) [5, p. 78].
As a result of economic restructuring and influenced by constraints of the market demand
and prices there were important changes: until 2001 undecided new structural targets – the
share of industry, agriculture and construction in Ukraine's GDP fell to 50% in gross fixed
capital formation to 49%; in the U.S., respectively – 29% and 22% [4, p. 31]. At present there
is an organic relationship processes of innovation development of economy and its
restructuring. Without innovative transformations in the economy structural changes will be
only quantitative but not qualitative. However, economic restructuring has positive orientation
only when it is carried out on a new scientific and technological basis.
Reduced material production by creating more efficient structure of the economy due to
the need to strengthen economic ties and improved market services competitive environment.
This is due to the increased demands of production and social infrastructure, credit and finance,
trade, business services, the entire institutional infrastructure market, especially innovative
components (Table 2).
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Table 2. Sectoral structure of the economy of Ukraine, 2001-2011 (in % to GDP)
Years
Industries sector
2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agriculture, hunting
14,4
10,9
9,2
7,5
6,6
6,9
7,2
7,2
and forestry
Mining
4,2
4,1
4,1
4,1
4,4
5,7
4,5
5,8
Manufacturing
17,4
18,6
19,7
20,1
19,9
17,5
15,5
15,3
Electricity, gas and
5,5
4,6
3,4
3,4
3,2
3,0
3,5
3,3
water
Construction
3,6
3,8
3,7
3,9
4,2
3,1
2,4
3,0
Trade, repair of motor
vehicles, household
11,0
11,8
12,7
12,6
13,2
13,9
14,2
13,9
goods and personal use
Transport and
12,1
13,1
10,8
10,3
9,7
9,2
10,6
11,2
communications
Education
4,4
5,2
4,7
4,8
4,6
4,6
5,4
5,3
Health care and social
3,0
3,4
3,2
3,3
3,1
3,1
3,8
3,9
assistance
Other economic
24,4
24,5
28,5
30,0
31,9
33,0
32,9
31,1
activities

2011
8,3
6,7
14,1
3,3
3,2
15,4
9,9
4,6
3,5
31,0

Source: Estimated, using: [4, p. 31,105; 9, p. 284; 7, p. 30-32; 8, p. 30-32]

Analysis of the data (table 2) reveals several important circumstances in the evolution of
species (sectoral, branches) structure of the economy:
− reduced share of industry, agriculture and construction in GDP stabilized share
such important sectors of production and social infrastructure such as transport and
communications, ensuring the quality of economic ties, reflected the intensity of
turnover of goods of retail and wholesale trade, increasing the proportion of which
has allowed the industry to rank priorities (first place), typical of countries with
developed market economies;
− science, education, culture, health, social welfare related quality of "human capital"
are not claimed by the state or the market;
− increased share of business, but is not sufficient enough market environment with
a slight increase in the share of finance, credit and insurance.
At present, the formation of an effective structure of the national economy is impossible
without significant institutional changes since, as noted by V. Popov, the speed of institutional
renewal depends on the effectiveness of functioning of individual firms, regions, industries, and
entire economic complex of the country [10, p. 61-67]. It is also important to analyze how
structural changes synchronized with institutional changes, especially as the transition from
public to private ownership (Table 3).
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Table 3. Institutional structure of Ukraine's GDP by ownership, 1990-2011 (in %)
Commercial complex (%)
State and
№
Indicators
Non-state
municipal
ownership
property
1990
1. In the total number of enterprises
87,6
12,4
2. In total employment
82,5
17,5
3. In investments in fixed assets
77,9
22,1
1992
1. In the total number of enterprises
77,5
22,5
2. In total employment
70,4
29,6
3. In investments in fixed assets
63,3
36,7
2000
1. In the total number of enterprises
12,8
87,2
2. In total employment
53,3
46,7
3. In investments in fixed assets
45,9
54,1
2003
1. In the total number of enterprises
12,05
87,95
2. In total employment
48,9
51,1
3. In investments in fixed assets
35,2
64,8
2005
1. In the total number of enterprises
11,8
88,2
2. In total employment
26,2
73,8
3. In investments in fixed assets
25,0
75,0
2010
1. In the total number of enterprises
5,0
95,0
2. In total employment
14,2
85,8
3. In investments in fixed assets
17,3
82,7
2011
1. In the total number of enterprises
2,0
98,0
2. In total employment
6,1
93,9
3. In investments in fixed assets
16,4
83,6
Source: Estimated, using: [4, р. 309-312; 11, р. 316; 12, р. 19, 319, 324; 7, р. 86-84; 8, р. 25-26, р. 83, 19, 325].

CONCLUSIONS
1. Data of the Table 1, 2 and 3 indicate structural changes in the dynamics of growth of
GDP and employment of productive resources harmonized with institutional changes.
Specifically, businesses operate with the growing dominance of private ownership.
Most of the labor force engaged in the business of private and mixed ownership, with
the proportion of employees in enterprises and organizations of state and municipal
ownership decreased by 56,0 percentage points, more than 75% of the total investment
in fixed assets made by private and mixed forms property. Thus, structural changes in
ownership weight gain, but a simple change of ownership without proper institutional
foundation for all levels of the system hierarchy does not provide security development.
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This institutional transformation as the most difficult stage of reforming the economy of
the region provide a civilized competition, protection against monopoly, shadowing,
interventionism, promote transparency and openness of the economy. Obviously,
structural changes will be significant for the development if the institutional changes in
the economy of the region do not lag. These integrated economic security indicators
confirm interregional differentiation in terms of economic security. Investigation of the
relationship between the dynamics of development of the circulation of goods and
services retail trade and economic security of the region leads to the conclusion about
reducing economic security during the growth of retail trade in the region – due to
existing threats to regional consumer market.
2. Analysis of the intensity of structural changes on the regional labor market suggests
a certain adaptability to new labor posttransformational conditions of formation of the
regional economy in the form of hidden labor migration in attractive economic
activities enough high dynamics of structural changes on the regional labor market.
In one approach the scale and form of labor migration pose a threat to the security of
the economy as mainly related to illegal international migration, informal employment
and, therefore, shadow business activity in the domestic labor market. It is therefore
important to develop the concept of Ukraine's migration policy with clear objectives,
key areas and methods of achieving them, priorities regulation of migration processes
and building appropriate organizational and institutional infrastructure at the national
level and in the host countries of Ukrainian labor migrants.
3. Improving the institutional infrastructure of innovation development defined as one of
the priorities of strengthening the competitiveness of the national economy and
scientific and technological components of economic security. In general, the process of
market transformation as a result of insufficient attention to the institutional basis in
Ukraine created the irrational structure of the institutional environment dominated by
informal relations and institutions of the official, the key to understanding the
institutional nature of the market economy. Condition and effectiveness of institutional
environment significantly affects the regional economic development, including the
Carpathian economic region, because of economic dynamics effective institutions
important natural resource, especially if we consider the main objective is not only
favorable conditions for business activity, but also meet the basic human needs on the
basis of equitable distribution of resources and the effects of economic growth.
4. Study the institutional environment of economic regions of the Carpathian region shows
that during 2001-2011 was observed shadow economic activities growing until the
criminalization, deterioration of small businesses, the degree of satisfaction of basic social
needs of the population. The above primarily due to the weakness and lack of effectiveness
of regional organizational and institutional components, its lag behind the economic
development. Results of multivariate regression analysis confirmed the relationship
between economic growth and quality of institutional environment and allow to recognize
the priority of the improvement of regional institutions investment "climate", including a
system for receiving capital, small businesses, especially in depressed areas, small towns
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and numerous villages and also meet the social needs of the population related to health and
safety of the individual and the household.
In the context of the objective function of regional policy – to strengthen the economic
security of the region, the priority should be to determine not only the modernization of formal
institutions regulating the market, but also the development of informal institutions of civil
society, public-private partnerships, institutional infrastructure.
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Sebastian Marcin Jabłoński1

ROZWÓJ PROGRAMU ERASMUS I JEGO WPŁYW
NA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W INSTYTUCJACH
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE
Streszczenie
Program Erasmus przez 25 lat istnienia w Europie wzmocnił swoją dobrą pozycję nie
tylko w Europie, ale nawet na globalnym rynku edukacyjnym. Jest on rozpoznawalny, lubiany
i szanowany za jego wkład w tworzenie wspólnej Europy. Z jednej strony, cieszy, że polskie
uczelnie uczestniczą w programie od 15 lat, z drugiej - trochę szkoda, że mają one szansę
współtworzyć międzynarodową przestrzeń edukacyjną tylko od 15 lat. 15 lat programu
Erasmus w Polsce było okresem pracy nad udoskonaleniem skali, znaczenia mobilności
międzynarodowej i jej jakości na polskich uczelniach. Należy pokazać jaki wpływ na aktualny
stan szkolnictwa wyższego w Polsce wywarły: udział uczelni w zakresie wymiany studentów,
wymiany pracowników naukowych i realizacja wielostronnych międzynarodowych projektów
edukacyjnych w ramach programu Erasmus. Dowodem na to jest zarówno pomnożenie liczby
osób wyjeżdżających i przybywających do naszego kraju, jak i liczba programów studiów,
w których widoczny i obecny jest tak zwany wymiar europejski – czy to w formie aktualizacji
treści kształcenia poprzez kontakty zagraniczne polskich nauczycieli, czy też w formie
programów szkoleniowych opracowanych wspólnie z uczelniami zagranicznymi. Poprawa
jakości kształcenia i internacjonalizacja priorytetów polskiego szkolnictwa wyższego to cele na
najbliższe lata. Aktywne uczestnictwo uczelni w ramach programu Erasmus w najbliższych
latach, i pełniejsze wykorzystanie wszystkich możliwości z pewnością pomoże w osiągnięciu
tych celów. Artykuł ten przedstawia rozwój, znaczenie i rolę programu Erasmus w tworzenia
jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego w Polsce.
Słowa kluczowe:
Zarządzanie jakością Erasmus, ECTS, polityka Erasmus.

THE DEVELOPMENT OF THE ERASMUS PROGRAM AND
ITS IMPACT ON QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS IN POLAND
Abstract
The Erasmus program by 25 years of existence in Europe strengthened its good position
not only in Europe but even in the global education market. It is recognizable, well-liked and
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respected for his contribution to the creation of a common Europe. On the one hand happy that
Polish universities participate in the program for 15 years, the other - a bit of a shame that they
have a chance to co-create an international educational space of only 15 years. 15 years of the
Erasmus program in Poland was a period of work on the improvement scale, the importance of
mobility International and its quality in Polish universities. It is needed to show the impact that
participation of universities in the exchange of students, exchange of academic staff, the
implementation of multilateral international educational projects in the Erasmus program has
had on the current state of higher education in Poland. Evidence of this, both multiplied the
number of people leaving and coming to our country and the number of programs of study, in
which noticeable and present is called. European dimension - whether in the form of updated
training content through foreign contacts Polish educators, whether in the form of training
programs developed jointly with foreign universities. Improving the quality of education and
the internationalization of the priorities of the Polish higher education the coming years.
The active participation of universities in the Erasmus program in the coming years and make
fuller use of all the opportunities it will definitely help to achieve their objectives. The article
shows development and important and role of Erasmus Program for creating of quality in
Higher Education Institutions in Poland.
Keywords:
Erasmus quality management, ECTS, Erasmus Policy Statement.
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1. THE IDEA OF ERASMUS PROGRAMME
Erasmus, the flagship program of the European Union in the field of education for over
twenty years tirelessly integrated European higher education community, supporting the
mobility of academic staff and student collaborative project switch the participation of
universities and other institutions and organizations related to higher education. The Erasmus
Programme (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students),
a.k.a. Erasmus Project is a European Union (EU) student exchange programme established in
1987. It forms a major part of the EU Lifelong Learning Programme 2007-2013, and is the
operational framework for the European Commission's initiatives in higher education.
The Erasmus Programme, together with a number of other independent Programmes, was
incorporated into the Socrates programme established by the European Commission in 1994.
The Socrates programme ended on 31 December 1999 and was replaced with the Socrates II
Programme on 24 January 2000, which in turn was replaced by the Lifelong Learning
Programme 2007-2013 on 1 January 2007. Erasmus is a program for the university,
its students and staff to promote international cooperation in higher education institutions and
to allow students going abroad for part of their studies and practice as well as to promote
mobility of university. Universities poses many opportunities to participate in projects with
foreign partners. Some of Erasmus actions may also attend other institutions, organizations or
companies that collaborate with universities. By the time the Erasmus Programme was adopted
in June 1987, the European Commission had been supporting pilot student exchanges for
6 years. It proposed the original Erasmus Programme in early 1986, but reaction from the then
Member States varied: those with substantial exchange Programmes of their own (essentially
France, Germany and the United Kingdom) were broadly hostile; the remaining countries were
broadly in favour. Exchanges between the Member States and Manuel Marín, the responsible
member of the European Commission deteriorated, and the latter withdrew the proposal in
early 1987 to protest against the inadequacy of the triennial budget proposed by some Member
States. AEGEE, Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe, persuades French
president François Mitterrand to support funding for the Erasmus programme, a student
exchange program financed by the European Commission. In the next few months
a compromise was worked out with a majority of Member States, and the Programme was
adopted by simple majority in June 1987. The Programme built on the 1981-1986 pilot student
exchanges, and although it was formally adopted only shortly before the beginning of the
academic year 1987/8, it was still possible for 3,244 students to participate in Erasmus in its
first year. In 2006, over 150,000 students, or almost 1% of the European student population,
took part. The proportion is higher among university teachers, where Erasmus teacher mobility
is 1.9% of the teacher population in Europe, or 20 877 people.
Poland participates in the Erasmus program since 1998/99. In the years 1995-2006,was
part of the Erasmus program of Community Socrates, and from the academic year2007/2008 is
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part of the” Learning for Life"(LLP- the Lifelong Learning Programme), the European Union
in the field of education and training provided for 2007-2013.

2. PHASES OF ERASMUS PROGRAMME
The first phase of the program is 1987-1995.The Erasmus program has been
established by Council Decision 87/327/EEC of 15 June 1987as a "European Action
Programme for the mobility of students" (European Action Scheme for the Mobility of
University Studies). Erasmus in this period, included support the intercollegiate cooperation:
exchange students and teachers, including scholarships individual, joint development of
programs studies with other institutions and the organization of intensive courses, and since
1989 also pilot implementation of the European Credit Transfer System (ECTS).In countries
participated old "twelve" The EU and in the early 90s joined the states of EFTA / EEA
countries. The total budget for Erasmus in 1987-1995 amounted to about 277 million ECU.
The second phase of the program (1995-1999 and 2000-2006). In the years1995-1999
Erasmus was functioning as part of broader cooperation EU under the name "Socrates I", and
in the years 2000-2006-In the "Socrates II". Mainly to support the mobility of students, but also
put pressure on trips teachers who contributed to internationalization of study. Erasmus also
enabled the university teaching networking in projects like "network theme".
In 1998 Poland joined the Erasmus program among the12 countries candidate. In 2004, the
program joined the Turkey and increasing the number of participating countries to 31Entrance
to the European Union allowed the so-called the new Member States conducting mutual
exchange of students and academic staff; exchange because it was not possible between
countries that are not members of the UE. Total budget for the second phase was about 1.7
billion.
The third phase of the program (2007-2013). From the academic year 2007/08
Erasmus is part of the "Learning for Life" (LLP-the Lifelong Learning Programmed), which
focuses on the concept of lifelong learning, to open up universities to the needs of the economy
and to improve the quality of higher education functioning. Erasmus in this period, introducing
new forms of mobility for students (in addition to previously conducted study trips to some
international universities) – the practice of a foreign company or institution for university staff
(in addition to previously implemented travels to teach classes at a foreign university) - also
training trips. The program also supports multilateral cooperation projects between universities.
Currently, the program involved a total of 33 countries: the 27 EU countries,
4 countries (Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland) and two candidate countries
(Croatia and Turkey). To participate in Erasmus is approximately 4,000 eligible institutions.
The total budget for the program in the third phase is expected to be around 3 billion Euros.
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3. THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE
DECENTRALIZED ACTIONS OF THE ERASMUS PROGRAM
The Erasmus program has inspired the development of international cooperation in Polish
universities, contributed to the increase in programming languages, contributes to the
promotion of Polish universities abroad and introduces standards for improving the quality of
higher education. How to recognize scholarship program beneficiaries in their questionnaires
after returning to the country, Erasmus also brings a number of other individual benefits provides students with a "European experience", is touted for its benefits in a cultural
(knowledge of other countries, languages), academic (knowledge of other models and the
functioning of university education), professional (study abroad is well regarded by
employers), but also personal (tolerance, openness to other cultures and other people, becoming
independent, getting rid of complexes). Mobility in the Erasmus program includes the
following categories of activities: Exchange students:
− student mobility in some studies (SMS – Student Mobility - Studies) - from 3 to 12
months during the same academic year; student mobility for placements with cooperating
institutions, companies, organizations in European countries (SMP - Student Mobility Placements) - from 3 to 12 months during the same academic year;
− exchange of academic staff trips teachers to teach classes at partner universities abroad
(STA - Staff Teaching Assignments) in this category also includes visits of
representatives of foreign companies to conduct classes for students; university staff
mobility (both teachers and other staff) to partner universities and other cooperating
institutions, organizations, businesses for training purposes (improvement of professional
skills, increase knowledge in the field, participate in training, "work shadowing", etc. )
(STT – Staff Training).
Table 1. The results of the implementation of the decentralized actions of the Erasmus
program in the academic year 2010/11 and 2011/12 concern student’s mobility,
teacher’s mobility and staff mobility
Category

2010/2011

SMS - study

11 572

SMP - practice

2011/2012

Growth

12 106

4,61%

2 662

3 209

20,55%

14 234

15 315

7,59%

STA - lectures

3 381

4 022

18,96%

STT - trainings

1 834

2 318

26,39%

Total Staff Mobility

5 215

6 340

21,57%

Total student mobility

Total number of mobility
The contracted amount - 30 June 2012
Amount not used (accounted for in the final report)

19 449

21 665

11,39%

38 883 113 €

42 564 567 €

9,47%

323 887 €

593 433 €

83,22%

0,83%

1,38%

66,27 %

% of the total budget which is the unused amount
Source: Own calculations based on data from the Polish National Agency.
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Table 2. Polish students mobility under Erasmus (study and practice) to individual
countries-for 2010/11 and 2011/12
Country
Spain
Germany
Italy
France
Portugal
Great Britain
Turkey
Czech Republic
Denmark
The Netherlands
Belgium
Greece
Sweden
Austria
Slovakia
Finland
Hungary
Bulgaria
Norwey
Slovenia
Lithuania
Ireland
Latvia
Switzerland
Romania
Malta
Croatia
Cyprus
Estonia
Island
Luxemburg
Liechteistein
Total

Country
Code
ES
DE
IT
FR
PT
UK
TR
CZ
DK
NL
BE
GR
SE
AT
SK
FI
HU
BG
NO
SI
LT
IE
LV
CH
RO
MT
HR
CY
EE
IS
LU
LI

Number of mobility
of Polish studentsyear 2010/11
2 450
2 023
1 212
1 134
1 057
783
566
555
576
453
466
366
311
324
233
313
244
146
224
164
155
100
65
73
53
89
56
31
8
4
14 234

Number of mobility
of Polish studentsyear 2011/12
2 721
2 228
1 326
1 253
1 176
801
642
516
471
465
455
373
340
313
302
297
249
238
188
165
157
89
82
79
76
73
68
65
65
29
8
5
15 315

Source: Own calculations based on data from the Polish National Agency in Warsaw.
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The growth
rate 2011/12 to
2010/11
111,06%
110,13%
109,41%
110,49%
111,26%
102,30%
113,43%
92,97%
81,77%
102,65%
97,64%
101,91%
109,32%
96,60%
129,61%
94,89%
102,05%
163,01%
83,93%
100,61%
101,29%
89,00%
126,15%
104,11%
137,74%
73,03%
116,07%
93,55%
100,00%
125,00%
107,59%
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Table 3. Polish staff mobility under Erasmus(STA and STT) to individual countriesfor 2010/11 and 2011/12
Country
Code

Number of Polish
Staff Mobility –
year 2010/11

Number of Polish
Staff Mobility –
year 2011/12

The growth rate
2011/12 to
20101/11

Spain

ES

664

811

122,14%

Germany

DE

660

790

119,70%

Italy

IT

442

530

119,91%

France

CZ

408

520

127,45%

Portugal

SK

324

446

137,65%

Great Britain

PT

308

414

134,42%

Turkey

FR

351

408

116,24%

Czech Republic

TR

271

393

145,02%

Denmark

UK

301

282

93,69%

The Netherlands

LT

217

260

119,82%

Belgium

HU

109

148

135,78%

Greece

FI

125

140

112,00%

Sweden

LV

84

118

140,48%

Austria

GR

86

112

130,23%

Slovakia

BE

101

105

103,96%

Finland

BG

71

88

123,94%

Hungary

AT

83

87

104,82%

Bulgaria

SI

70

81

115,71%

Norwey

RO

65

69

106,15%

Slovenia

NO

70

63

90,00%

Lithuania

MT

15

61

406,67%

Ireland

NL

43

60

139,53%

Latvia

IE

40

55

137,50%

Switzerland

DK

75

53

70,67%

Romania

SE

70

53

75,71%

Malta

EE

24

48

200,00%

Croatia

IS

90

47

52,22%

Cyprus

HR

Estonia

CY

Island

CH

Country

39
27

30

111,11%

29

Luxemburg

LI

21

0

0,00%

Liechteistein
Total

LU

0
5 215

0
6 340

121,57%

Source: Own calculations based on data from the Polish National Agency in Warsaw.
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Table 4. Erasmus in number

Years

The number
of Polish
universities
have an
Erasmus
University
Charter

1998/1999

46

1 426

220

359 / -

n.d.

1999/2000

74

2 813

466

605 / -

n.d.

2000/2001

98

3 691

614

678 / -

488 / -

2001/2002

98

4 322

750

800 / -

573 / -

2002/2003

120

5 419

996

884 / -

640 / -

2003/2004

151

6 278

1 459

946 / -

749 / -

2004/2005

187

8 388

2 332

1 394 / -

1 026 / -

2005/2006

217

9 974

3 063

1 740 / -

1 291 / -

2006/2007

240

11 219

3 730

2 030 / -

1 406 / -

2007/2008

256

12 854*

4 446*

2 460 / 651

1 596 / 155

2008/2009

264

13 402

4 923

3 079/ 1 262

1 683 / 221

2009/2010

288

14 021

6 070

2 974 / 1 476

1 819/ 294

2010/2011

302

14 234

7583

3 381 / 1 834

2 034 / 342

2011/2012

315

15 315

n.d.

4 022 / 2 318

n.d.

123 356

36 652

25 352 / 7 541

13305 / 1012

Total Sum

The number of
The number
Number of trips arrivals of
The number of
of foreign
of Polish
foreign
Polish students students who
academics to
workers
who went on a came to the
conduct classes / universities to
scholarship * fellowship of
training
conduct classes
the Polish
/ training

Source: Own calculations based on data from the Polish National Agency in Warsaw.

The Erasmus program is currently involved about four thousand. University of the
countries participating in the program. The scholarships Erasmus went so far over 2.5 million
students, about 300 000 teachers and about 30 000 other university staff. Erasmus expands its
influence faster than the EU, including candidate activity much sooner than they become
Member States.
3.1. The national framework of Erasmus – program management,
support for students and budget program

Like other countries in the Erasmus program management in Poland are involved four
key "instances". The general supervision exercise program, the Ministry responsible for Higher
Education - now the Ministry of Science and Higher Education - and for the program at the
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national level since the beginning of our involvement is directly responsible Foundation for the
Development of the Education System (FRSE). The Foundation currently operates as National
Agency of the program "Learning for life" and several other EU programs. The main partners
of the Foundation for the Development of Education in Polish universities are Institutional
Erasmus coordinators who were appointed by the rectors of all universities participating in the
program. Of institutional Erasmus coordinators are usually the steering wheel or employees
university offices of international cooperation, but also - more rarely - rectors responsible for
cooperation with foreign affairs or student teaching or academic staff with experience of
working abroad.
The program is also supported by hundreds of people both within universities and in
various institutions and organizations dealing with higher education, leading a variety of
information and publicity. The most active student organization Erasmus Student Network of
Erasmus - Erasmus Student Network, ESN, pan-European organization which has its branches
in various countries, including Poland, and local sections in various universities, including in
29 Polish universities located in large cities. ESN conducts various activities related to the
exchange of students, in particular in the framework of the Erasmus program, under the theme
"Students helping students." Since 2004, the exchange of students under the Erasmus program
also supports an active, although it only locally, the Polish branch of another European
organization student as the "European Youth Exchange" – European Youth Exchange, EYE.
The total annual budget for the Erasmus program, which finances the participation of all
27 European Union countries, is divided into centralized actions and decentralized actions.
Funding for the centralized actions, including the current multilateral projects and thematic
networks, and a former courses intense, constitute a "common European pot," in which not
isolated measures provided for each country. Erasmus budget for activities of Polish
universities, which can be extracted from the total EU budget healed almost eight-fold from
3.9 million In the academic year 1998/99 to 32.1 million in 2007/08 and for 2008/09 provided
35.4 million While in 1999/2000 to 2003/04 budget remained stable and relatively low level,
our "national pool" increased very clearly in the academic year 2004/05 and since then has
been increasing every year. This is due to various factors. Firstly, the Polish accession to the
EU in 2004, which meant that the Polish budget is calculated on the basis of the algorithm
takes into account such population of students and teachers. Second, since the Polish accession
to the EU institutions can work together in the program not only - as before - with the fifteen
countries of the EU pre-forming, but also with other new Member States of the enlarged EU
and countries not belonging to the EU. Geographical expansion area of our potential
cooperation was reflected in proportionately larger budget. Thirdly, in the following years to
the Polish national team in the Erasmus program have joined and continue to join another
university, which increases the number of annual outgoing students and teachers, and thus
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affect the amount of the budget for the next year. Another factor increasing our budget for
2007/08 by almost a quarter million were enriching the decentralized actions of projects such
as "intensive courses".

Picture 1. Budget of the Erasmus program in Poland, 1998/99-2007/08,
in millions of Euros.
Source: Data from different materials to the European Commission and the reports of the Foundation
for the Development of Education "Erasmus in Poland" from the years 1998-2000 and 2001/02-2006/07.

Polish Erasmus budget is currently the fourth largest national budget, because in terms of
the number of students, and in this context and the number of teachers belong to the leading
edge of Europe. Increased by 1-3 million budgets are Spain, France and Germany, where the
number of students is slightly smaller or larger, a larger number of teachers, but also students
and teachers are more mobile than in our country. The largest part of our budget, as well as the
total EU budget for Erasmus and other "national pool", falls consistently for scholarships for
students, and its share also increased steadily from 82.0% in 1998-1999 to 90.4% in 2006/07.
In a larger budget for 2007/08 (for the first time includes not only funds for scholarships for
students and staff, the organization of trips and intensive language courses, but also funding for
intensive courses) scholarships for students are 85.7%, scholarships for university employees –
7.5%, organizing trips - 5.6%, intensive courses - 0.7%, and intensive language courses - 0.2%.
3.2. The policy statement in the Erasmus
program and broader internationalization strategies.

All Universities participating in the program have developed a "Declaration of Policy in
Erasmus' (Erasmus Policy Statement, EPS, before the European Policy Statement) setting out a
strategy for European cooperation in the program. This declaration is a compulsory part of the
application for the Erasmus University Charter, opening access to the program. EPS is
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a valuable result of the program, the requirement for the preparation prompted universities to
set priorities and "ordering thoughts" about the conduct of international cooperation. At the
same time, according to the same survey, more than a quarter of the university (27%) of the
framework for the Erasmus also form a broader internationalization strategies prepared in
recent years, with the initiative of the university. They take the form of a separate
internationalization strategy (such as "internationalization strategy", "internationalization
strategy" and "internationalization of teaching") or are a separate part of the overall
development strategies, programs or colleges. This kind of documents exist in both the public
and private universities, which from the beginning, or almost from the beginning involved in
the Erasmus program (1998/99, 2000/01 or 2001/02), as well as universities that have joined
the program in 2002/03 -2004/05 or only in the years 2005/06-2007/08.
Declarations of EPS and / or broader internationalization strategies are approved by the
university, but there are usually a result of internal discussions with the participation of
universities and agencies, teachers, administrative staff and / or students. The value of these
discussions can not be overestimated, because they are, after their participation in the creation
of a climate or a "culture of internationalization" in universities. With the above-mentioned
survey FRSE shows that nearly three-quarters of college EPS declaration or other international
cooperation strategy is the result of discussions with at least two of the listed different groups
of the above (more than 24% of universities - involving all four groups, more than 23% - of the
three groups, 26% - two groups). Only less than a quarter of the university (22%), prepare it
only university authorities and agencies. In addition to the university authorities and agencies
often participate in discussions, teachers and administrative staff (both groups in 59.8% of
institutions). Unfortunately, although the assumptions of the Bologna process draws attention
to the participation of students in the various activities undertaken by universities and Erasmus
students are the largest crowd of the beneficiaries, the group invites you to discuss strategy only
less than a third of universities (31.2%). Implementation of the Erasmus action plan to promote
the program and arrangements to ensure the quality of the mobility of students teachers.
Current declarations define the strategic context of the 2007-2013 program, and their effects
will only be visible in the coming years. It is worth, however, indicated sum of objectives for
those readers who have not yet had the document in his hand. A review of selected universities
declaration shows that the most frequently mentioned to participate in the program is to
increase the scale of the mobility of students and teachers and to enrich the educational offer
through greater participation in the Erasmus project. At the same time, in line with the broader
objectives of the program now, among the relevant institutions for many purposes there is
a closer link between educational offer to the needs of the labor market and, more generally,
closer ties between the university and its external environment, including businesses,
professional organizations and research institutes. Some universities also put clearly to extend
the offer classes in foreign languages, Polish language courses and / or activities to promote our
country for foreign students.
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3.3. The importance of mobility and the quality of program management

A number of issues of critical importance to international cooperation have only recently
been included in the national legislation. Pre-existing solutions depend on the good will of the
initiative and creativity of the individual institutions. The Act of 27 July 2005 - Law on Higher
Education ensured portability and recognition of students' results between the home institution
and another, also abroad, the host university student - in other words, the recognition of the
study period, or held in another university. These general provisions have been substantiated in
the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 3 October 2006 on the
conditions and procedures for the transfer of achievements, which introduced from January
2007, the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) throughout the country.
This regulation is an additional effect of the Erasmus program, which for years was promoted
to the point system. The Act also created the legal basis of studies conducted by Polish
universities together with universities abroad and graduation issue of such studies. The vast
majority of schools (92%) formally guaranteed the students in the study regulations or other
provisions of the very possibility of holding period study abroad. Also the vast majority of
Universities (92%) moved Higher Education Regulation on the recognition of learning
outcomes from different universities on the basis of ECTS to study regulations or internal
regulations. In addition, according to the survey, in turn, FRSE addressed to faculty / institute
Erasmus coordinators, many - though not yet enough of - units (69.4%) defined in the internal
rules of procedure for deciding whether the recognition of periods of study completed abroad
and the possible addition of records missing. In most cases, decisions on the matter made by
the dean and / or a person authorized by the dean of faculty council, committee or group of
authorized persons, but only in individual cases, the same teacher, the subject teacher in the
student's parent unit. These regulations ensure transparency and equal treatment of all students.
They, too, are to a large extent thanks to the Erasmus, which, thanks to large-scale mobility of
students has led universities to replace the formal procedures of previous ad hoc and
discretionary practices. Half of the schools that completed university-wide FRSE survey
(50.6%), also ensured the quality of the "service" of outgoing and incoming students in the
regulations or other documents. These regulations include studies, the units responsible for
international cooperation and foreign enrollments, regulations or participation of foreign
exchange in the Erasmus program or packages or Guides for exchange students under Erasmus.
These documents cover a variety of key aspects of traveling - from recruitment criteria for the
preparation of students before departure and care during their stay abroad for counting the
period of study, as well as care for students who arrive. Also in this case, the colleges that
'better order "these things owe much to Erasmus himself. Regardless of the scale of trips in the
program, which encourages the adoption of formal procedures, Erasmus introduced simply as
"standards" under the "European Quality Charter for Mobility". These standards include
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provision of outgoing students if necessary linguistic preparation and / or cultural preparation,
practical information on staying in the country or nursing home university while studying at
a foreign university, and so mentoring for incoming students.
3.4. The ECTS system as a system of credit transfer and accumulation
between Higher Education Institutions

ECTS is a system that facilitates reckoning the period of study undertaken by the student
at a foreign university by the home university. ECTS was developed in the late 80's as part of
the Erasmus program then. Since then, the ECTS is implemented by a growing number of
European universities, and is the most widely used system in the universities participating in
the Erasmus student exchange program. ECTS is a code of best practice on the recognition
(period) studies. It is based on the transparency of the program of study and examination
activities. Recognition of the period of study is one of the basic conditions for mobility under
the Erasmus program. This means that the period of study abroad (including examinations or
other forms of assessment) replaces a comparable period of study at the home institution,
regardless of the content of the agreed study abroad program may be different from the home
institution. The ECTS system itself does not regulate the content, structure or equivalence of
study programs, because these are issues related to the quality of education to which ECTS
does not apply. ECTS provides transparency through the examination of periods of study:use
of ECTS credits allocated objects (classes cycles) to assign points based on the amount of work
required of the student in order to obtain credit for the course (series of classes) in the ECTS
system full academic year corresponds to 60 credits, semester - 30 points, and the term - 20
points; study "Course Catalogue" presenting a detailed description of classes offered by the
university in the individual study programs with the given number of credits for each course
(series of classes)use "of the Learning Agreement" (Learning Agreement) prepared prior to the
student's period of study abroad and determining the curriculum in which the student is
participating and the number of credits that will be awarded for their completion, the agreement
applies to all three parties, which are obliged to sign it: the home institution, the host institution
and the student (this document is often necessary to include "transcript" describing the student's
academic achievements to date in his home institution);use "Transcript of Records" (Transcript
of Records), which lists all the items (the series of classes) included in the student abroad, and
assigned them to the number of ECTS credits. Transcript of Records issued by the host
institution. The home institution recognizes the credits received by students at other universities
in a way that points received for completed courses (cycles of classes) replace the points that
a student would receive in their home institution during the comparable period of study. The
Diploma Supplement is a document that should help in the recognition and objective
assessment of the qualifications of university graduates for their future employers in the
country and abroad, as well as help them to continue their academic careers. Provide
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a description of the nature, level, content and status of the studies. Detailed information on the
ECTS system and tools relating to its use, and on the Diploma Supplement are available on the
Panel of Experts Bologna.

CONCLUSION
Erasmus has evolved over the years, however it has never departed from the main idea,
which is promoting international cooperation by higher education institutions in order to
enhance the quality of education. Poland joined the Erasmus programme prior to its accession
to the European union. Thanks to multicultural experiences, border-free Europe, diversified
teaching methods and student friendships made despite cultural and language obstacles, young
Poles of the Erasmus generation have smoothed the progress of Poland’s integration with other
countries of the European union. Erasmus has played a vital role in personal development of its
participants. Experience gained during stays abroad instills in young people the ability to
efficiently cooperate with others, broadens the horizons, opens to new challenges and inspires
to pursue brave and innovative ventures. Equipped with new knowledge and experiences,
Erasmus students with more courage embark on the path of professional development. Thanks
to acquired skills, passion and open minds they become more competitive in the labour market.
More than 15 years of Poland’s participation in the Erasmus programme has been conducive
for the modernisation of Polish universities. Today, higher education in Poland forms a major
part of European higher Education area. Polish hEis offer a large number of courses in English
and attract a growing number of students and teachers from abroad. They also consistently
improve the quality of education and design study programmes based on European
Qualifications Framework.
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CONTROLLING W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ
Streszczenie
Wraz z rozwojem gospodarki, zmieniającymi się warunkami rynkowymi coraz
to większą rolę w zarządzaniu odgrywa controlling. Dotyczy on nie tylko działu zarządzania
finansami ale w coraz to większym stopniu ma zastosowanie w zarządzaniu zasobami
ludzkimi. W innym sformułowaniu możemy stwierdzić że dotyczy on w takim samym stopniu
działu finansów jak i działu kadr, marketingu czy też produkcji. Efektywność controllingu jest
maksymalna jeśli jest on realizowany przez każdy szczebel zarządzania oraz przez każdą osobę
zaangażowaną w ten proces. Istotą controllingu w zarządzaniu jakością jest pomiar i korekta
wykonywanych zadań wynikająca z potrzeby oceniania wyznaczonych celów.
W artykule przedstawiono historie i ewaluacje zarządzania oraz znaczenie kontroli
i controllingu w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe:
Zarządzanie, controlling, organizacja, controlling strategiczny, controlling operacyjny.

THE CONTROLLING IN THE QUALITY MANAGEMENT
Abstract
With the development of economy and changing market conditions an increasing role in
the management is played by controlling. It concerns not only the financial management
department but, to an increasing extent, it is applied in the human resources management.
In another formulation we can say that it refers to the finance department to the same extent as
human resources, marketing or production. The efficiency of controlling is maximal
if it is performed by each level of management and by each person involved in this process.
The essence of controlling in the quality management is the measurement and correction of
performed tasks resulting from the need to assess the appointed objectives.
The article presents the stories and evaluations of management and the importance of
monitoring and controlling in the process of the quality management in enterprises.
Keywords:
Management, controlling, organization, strategic controlling, operating controlling.
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1. HISTORIA ZARZĄDZANIA I POWSTANIE
CONTROLLINGU
Zarządzanie postrzegane jest na wiele sposobów. Towarzyszy ono ludzkości od tysięcy
lat. Planowanie, organizowanie oraz kontrolowanie stosowane było już przy budowie piramid.
Starożytne państwa, jak Egipt, posiadały już własną strukturę, która była podstawą
komunikacji i kontroli2.
Naukowe podejście do zarządzania kształtowało się w Stanach Zjednoczonych na
przełomie XIX i XX wieku. W 1881 r. założono pierwszą uczelnię biznesową Wharton School
a w 1908 r. rozpoczął działalność Harvard Bussines School 3.
Pierwsza praca dotycząca zarządzania „Shop Management – Zarządzanie zakładem
wytwórczym”, opublikowana przez Fredericka Taylora w roku 1902, uważana jest za początek
powstania nauk o organizacji i zarządzaniu. Rozwój technologii oraz produkcji masowej
wymusił rozwój nowych metod organizacji pracy. Twórcy nowych metod zarządzania, do
których zalicza się F.W. Taylora, H. Forda, H. Fayola czy M. Webera, koncentrowali się
przede wszystkim na organizacyjnych aspektach zarządzania, zmierzających do zwiększenia
efektywności. Wynikiem tego był podział prac oraz specjalizacja czy też określenie
podstawowych funkcji kierowniczych. Dopiero w latach trzydziestych ubiegłego wieku
ukształtował się nurt stosunków międzyludzkich, nazywany również kierunkiem zasobów
ludzkich4. Nurt ten opierał się głównie na twórczości M.P. Folleta i Ch. Barnarda oraz
eksperymentach E. Mayo w Hawthorne 5.
Koncepcje czynnika ludzkiego w organizacji dostrzegli także D. McGregor, A. Maslow,
K. Lewin i R. Likert. Człowiek stał się podstawowym elementem organizacji i z teoretycznego
punktu widzenia do zarządzania włączone musiały zostać inne teorie6.
Przedmiotem organizacji i zarządzania, jako nauki, są organizacje i procesy, jakie w nich
zachodzą. Szczególny nacisk kładziony jest na procesy kierowania. Każda organizacja złożona
jest przecież z zasobów materialnych oraz ludzi. Funkcje i techniki kierowania uzależnione są
od celowości danej organizacji, jest struktury oraz efektywności7.
Organizacja i zarządzanie jako nauka posiada szeroko rozbudowaną strukturę i powiązana jest ona z innymi naukami, szczególnie z ekonomią. Wykorzystywane metody i techniki
zarządzania wykorzystują metody badań w celu usprawnień organizacji, wartościowania pracy,
przestrzennego jej organizowania oraz koordynowania działań. Badania takie mają na celu
poznanie problemów organizacji.

2
3

4
5
6

7
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Zarządzanie to „świadome powodowanie zmienności lub niezmienności stanów systemu”8
oraz „organizowanie działalności i czuwanie nad jej przebiegiem w celu osiągnięcia
zamierzonych wyników"9.
W zarządzaniu nauka i praktyka zespalają się ze sobą. Powoduje to podejmowanie nowych
działań i tworzenie nowych koncepcji, metod oraz technik zarządzania. Coraz częściej
dotychczasowe koncepcje zarządzania zastępowane są nowymi metodami, które dostosowane są
do warunków gospodarowania, opierających się na wiedzy.
Jako źródło pojęcia controllingu przyjmuje się łacińskie terminy contra i rotulus.
Z zestawienia tych słów powstały: francuskie określenie contre-role, oraz angielskie
contreroullour. W znaczeniu takim określenia te odnoszą się do funkcji, które związane są ze
sprawdzaniem spisów i rejestrów10.
Według „The Concise Oxford Dictonary” controlling wywodzi się z języka środkowo
angielskiego i pochodzi od słów „to keep a copy of roll of accounts”11. Controlling jest
imiesłowem czynnym od czasownika to control, mającego szerokie zastosowanie
a w tłumaczeniu na język polski oznacza kontrować, regulować, kierować, lub jako zwrot „mieć
coś pod kontrolą. Nie ma jednolitej interpretacji zakresu semantycznego tego pojęcia.
Za miejsce, w którym powstał controlling przyjmuje się Stany Zjednoczone, w których już
w drugiej połowie XVII wieku powstały pierwsze stanowiska pracy, które związane były
z kontrolą zarządzania finansami publicznymi a w 1778 r. powołano komisję, która zajmowała
się monitorowaniem wykonania budżetu Stanów Zjednoczonych.
Gospodarcze zastosowanie controllingu przypada jednak dopiero na koniec XIX wieku
i związane jest z rozwojem gospodarczym Stanów Zjednoczonych, który wymusił stosowanie
skutecznych technik planistycznych, kontrolnych i koordynacyjnych. Stanowisko contro llera po
raz pierwszy utworzono w amerykańskiej firmie Atchison, Topeka & Santa Fe Railway
Company w 1880 r. Od 1892 r. techniki controllingowe stosowano również w General Electric
Company. Podstawowymi zadaniami controllera było przede wszystkim zarządzanie finansami,
przeprowadzanie rewizji wewnętrznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w realizacji operacji
finansowych. W roku 1931 powołano do życia organizację zawodową „Controller's Institute of
America” i opublikowano pierwszy zestaw zadań dla contro llera a od 1934 r. wydawano już
specjalistyczny periodyk „The Controller”. Rok 1944 wiąże się z założeniem instytutu
badawczego „Controllership Foundation”.
W 1962 r. „Financial Executives Instistitute” opracował podział zadań controllera oraz
wyodrębniono jego funkcje w procesie planowania i kontroli oraz zadań związanych
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L. Martan, W sprawie tożsamości nauk o kierowaniu organizacjami, (w:) „Organizacja i kierowanie" 1991,
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z pozyskiwaniem i opracowywaniem informacji. Zainteresowanie controllingiem wzrosło
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, szczególnie w krajach Europy Zachodniej.

2. CONTROLLING W POLSCE, JEGO ROLA I FUNKCJE
Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej, na początku lat dziewięćdziesiątych, oraz
dopuszczenie na rynek polski kapitału zagranicznego stworzyło możliwość transferu wiedzy
o controllingu do Polski i umożliwiło zastosowanie sprawdzonych rozwiązań contollingowych
w polskich przedsiębiorstwach. Pojęcie contollingu jest więc w naszym kraju zagadnieniem
nowym, a za prekursorów wprowadzenia tego systemu na rynek polski powszechnie uznaje się
spółki z kapitału zagranicznego.
Dzięki funkcjonowaniu kilku wyspecjalizowanych firm doradczych oraz szkoleniowych
controlling staje się coraz bardziej powszechny w polskich przedsiębiorstwach, choć tempo
wdrożeniowe jest zróżnicowane. Równocześnie controlling stał się przedmiotem wykładów
i ćwiczeń oraz tematem seminariów dyplomowych, magisterskich i doktorskich na wyższych
uczelniach12. Controlling kojarzy się najczęściej z kontrolą czegoś lub kogoś, tymczasem
w języku angielskim słowo to control najogólniej oznacza sterowanie, regulowanie, czy też
utrzymywanie pod kontrolą procesów społeczno-materialnych i wyników gospodarczych
w przedsiębiorstwie. Definicji controllingu jest wiele. Literatura podaje takie definicje
controllingu, jak.:13
• uproszczona – istota controllingu polega na porównywaniu stanu pożądanego
(ustalonego) ze stanem wyjściowym,
• kompleksowa – controlling jest systemem wzajemnie powiązanych przedsięwzięć,
zasad, metod i technik służących wewnętrznemu systemowi sterowania i kontroli,
zorientowanemu na osiągnięcie założonego celu,
• poglądowa – controlling jest procesem nawigacji i sterowania gospodarczego za
pomocą planu, wyznaczającego miejsce przeznaczenia,
• abstrakcyjna – controlling jako zintegrowany podsystem planowania, kierowania, kontroli
i informacji, wspomagający adaptację i koordynację całego systemu zarządzania.
K. Wierzbicki przytacza definicje controllingu, które koncentrują się na aspektach
organizacyjnych. Tak więc controlling jest szczególnym systemem koordynacji określonych
działań w sferze zarządzania, przede wszystkim w zakresie planowania i kontroli oraz
gromadzenia i przetwarzania informacji . Controlling jest zorientowany na przyszłość. Zadaniem
controllingu jest kreowanie tej przyszłości, a jego celem – osiągnięcie trwałego sukcesu14.
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J. Wierzbiński, Metody controllingu w praktyce polskich przedsiębiorstw, „Organizacja i kierowanie”
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Controlling jest metodą zarządzania przedsiębiorstwem, która urzeczywistnia wszelkie
funkcje zarządzania oraz instrumentem sterowania przedsiębiorstwem15. Pozwala szybko
dostarczać informacje niezbędne do podejmowania prawidłowych decyzji w procesie
zarządzania przedsiębiorstwem. Jego przedmiotem jest przedsiębiorstwo traktowane jako
ogniwo w łańcuchu życia gospodarczego i społecznego kraju.
Zarządzanie przez controlling musi odbywać się poprzez „ośrodki odpowiedzialności”
w postaci centrów gospodarczych, tj.: centra kosztów i centra zysków oraz powiązań
wynagrodzenia kierownictwa i całej załogi z wymiernymi efektami pracy każdego z centrum
gospodarczego przedsiębiorstwa16. Controlling wspiera menedżerów przy podejmowaniu
szybkich i racjonalnych decyzji przez kształtowanie wiarygodnego systemu informacji
analitycznej. Controlling jako koncepcja zarządzania wyodrębnia i precyzuje funkcje tj.:
• planowania,
• koordynowania,
• motywowania,
• kontroli,
• gromadzenia i przetwarzania informacji.17
Controlling jest podstawą przekształcania systemu reagującego na zmiany środowiska
w zintegrowany, antycypujący te zmiany, system. Daje również odpowiedź na dokonujące się
zmiany w zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu18. Kluczowe jednak w controllingowym
zarządzaniu jest zorientowanie na przyszłość i na tzw. wąskie gardła, czyli najsłabsze elementy
przedsiębiorstwa. Controlling jest systemem wspomagania w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem przez koordynacje przedsięwzięć, zasad, metod
i technik służących systemowi planowania i kontroli oraz zabezpieczenia informacji
niezbędnych do podejmowania decyzji. Rolą controllingu jest wspomaganie kierownictwa
przedsiębiorstwa w realizacji funkcji zarządzania w ujęciu strategicznym i operacyjnym.
Orientuje decyzje i działania kierowników wszystkich komórek różnych szczebli zarządzania
na globalne cele przedsiębiorstwa. Obecne czasy, konkurencyjność na rynku, walka o klienta
oraz szybki rozwój gospodarczy nakłada dodatkowe wymagania wobec firm. Zintegrowany
system zarządzania to jeden, jednoznacznie określony, udokumentowany i spójny system,
umożliwiający efektywne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami, poprzez
ustanawianie i realizację jednolitej polityki i wynikających z niej celów, dotyczących tych
aspektów. Podstawą jednak jest zapewnienie odpowiedniej jakości i ciągłe jej doskonalenie.
Ideę doskonalenia jakości (ang. quality improvement) przedstawił już w VI wieku p.n.e.
15

16
17
18

H.J. Vollmuth, „Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie”, Agencja Wydawnicza „Placet”,
Warszawa 1995.
Ibidem, s. 268.
J. Goliszewski, „Publikacje nt. Controllingu” Przegląd Organizacji. 1990, nr 8-12.
Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody. Pr. Zbiorowa pod red. Krupskiego. Wrocław Wydaw. Akad.
Ekon. im . O Langego, 1994.
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chiński filozof Lao Tsu (Laozi), który w swoich rozważaniach traktował jakość jako
doskonałość, do której należy cały czas dążyć.19 Konieczność doskonalenia jakości
uświadamiana była w ubiegłym wieku przez takich znawców tej dziedziny, jak Genichi
Taguchi, William Edwards Deming, Philip Bernard Crosby, czy też Joseph Moses Juran.

3. ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ – TOTAL QUALITY
MANAGEMENT
Koncepcja zarządzania jakością TQM, która uwzględnia takie funkcje zarządzania, jak
polityka przedsiębiorstwa, organizacja, planowanie oraz kierowanie personelem i tworzenie
warunków do rozwoju zarządzania. W rozumieniu TQM zarządzanie jakością rozumiane jest
jako proces planowania, realizowania i kontrolowania przy wykorzystaniu technik, narzędzi
nauki organizacji i zarządzania oraz psychologii. Skrót TQM rozumie się w następujący sposób:
• Total – każda osoba w firmie jest zaangażowana na rzecz szeroko rozumianej jakości
(również klienci i dostawcy).
• Quality – wymagania klientów są w pełni spełniane.
• Management – kierownictwo każdego szczebla a szczególnie najwyższego, wspiera
i aktywnie włącza się we wdrażanie projakościowej kultury w formie.
Ciągłe doskonalenie jakości oraz wspieranie działań, mających związek z doskonaleniem
procesów wytwórczych, prowadzi do poprawy poziomu jakości, wzrostu produktywności oraz
do obniżki kosztów20. Normy ISO 9000 wprowadzają wymóg ciągłego doskonalenia systemu
zarządzania jakością21.
Doskonalenie funkcjonowania organizacji jest celem normy PN-EN ISO 9004, która
wychodzi ponad wymagania ISO 9001 w kierunku doskonałości organizacji.
W. E. Deming swoją koncepcję zarządzania jakością zawarł w czternastu tezach. Zgodnie
z nimi konieczne jest systematyczne i trwale dążenie do doskonalenia produktów i usług oraz
eliminowanie opóźnień, usterek i błędów. Kontrola zawarta musi być w samym produkcie
a cena nie może stanowić podstawowego kryterium różnicowania jakości. Controlling
odpowiada na potrzeby przede wszystkim trzeciego elementu tzw. cyklu Deminga. Jest on nie
tylko integralnym elementem koncepcji TQM ale także jest zgodny z wymaganiami Systemu
Zarządzania Jakością, zgodnego z PN-EN ISO 9001:2000. W celu wykorzystania controllingu
w przedsiębiorstwach istotny jest jego podział na controlling strategiczny i operacyjny.
Kryteria i rodzaje controllingu przedstawiono na rysunku 1.

19

20
21

L. Wasilewski: Podstawy zarządzania jakością. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. L. Koźminskiego, Warszawa 1998, s. 22.
A. Hamrol, W. Mantura: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa – Poznań 1998, s. 93.
A. Jazdon: Doskonalenie zarządzania jakością. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego,
Bydgoszcz 2001, s. 44.
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Rys. 1. Kryteria i rodzaje controllingu.
Źródło: K. Szczepańska, Controlling w zarządzaniu jakością, Problemy Jakości, maj 2009.

Controlling strategiczny powiązany jest ze strategią zarządzania i zajmuje się kontrolą
przyjmowanych celów oraz ich realizacją. Controlling operacyjny natomiast związany jest
z planami działania, które realizowane są na podstawie wyznaczonych celów, ich koordynacją
oraz poziomem realizacji planów22.
Controlling najczęściej utożsamiany jest z obszarem finansów jednak coraz częściej
znajduje on zastosowanie w logistyce, marketingu, sprzedaży, zarządzaniu zasobami ludzkimi
czy też w kontroli jakości. Podstawowym zadaniem controllingu jest zapewnienie długotrwałej
działalności przedsiębiorstwa. Realizacja takiego zadania wymaga jednak wykorzystania
odpowiednich instrumentów kierowania, pozwalających nie tylko na doskonalenie samego
systemu zarządzania ale także na pełną integrację stosowanych narzędzi zarządzania.
Konieczne jest jednak wykorzystanie wszystkich narzędzi, które dostarcza controlling.
W odniesieniu do zarządzania jakością controlling ujmowany powinien być jako „system
zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości”23.
Zgodnie z założeniami normy przedsiębiorstwa mogą wdrażać procesy monitorowania,
pomiarów, analizy oraz doskonalenia.24 Model controllingu jakości przedstawiono na rys. 2.

22
23
24

K. Szczepańska, Controlling w zarządzaniu jakością, „Problemy Jakości”, maj 2009.
PN - EN ISO 9000:2006 Polski Komitet Normalizacyjny Warszawa 2006, s. 27.
Pkt. 8.2 normy 9001:2000.
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Rys. 2. Model controllingu jakości.
Źródło: A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN Warszawa 2006.

Ciągłe doskonalenie jakości jest procesem, który obejmuje planowanie jakości, jej
kontrolę oraz doskonalenie25. Konieczność doskonalenia jakości odnosi się do wszystkich

25

M. Jedliński: Jakość w nowoczesnym zarządzaniu. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
w Szczecinie, Szczecin 2000, s. 37.
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systemów zarządzania jakością. Idea doskonalenia ukierunkowana jest na zwiększenie
zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości oraz poprawy funkcjonowania firmy.
Doskonalenie jakości obejmuje wszystkie przedsięwzięcia, które przyczyniają się do
uzyskiwania korzyści dla firmy oraz jej klientów.
Istotnym elementem w każdym przedsiębiorstwie są zasoby ludzkie, których jakość
pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Termin kapitał intelektualny obecnie
zastępowany jest także takimi terminami, jak aktywa intelektualne, aktywa wiedzy czy
własność intelektualna26.
Kapitał intelektualny jest różnie definiowany. Według L. Edvinsson i M. Malone stanowi
on różnicę pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową organizacji27.
T. Steward określa, że kapitał intelektualny jest sumą wszystkiego, co każdy w przedsiębiorstwie wie, a co decyduje o przewadze konkurencyjnej28. K.M. Wiig natomiast uważa, że
w skład kapitału intelektualnego wchodzą aktywa, które powstały w skutek czynności
intelektualnych29.
E. Skrzypek natomiast uważa, że podstawę kapitału intelektualnego stanowi wiedza
użyteczną dla firmy, przy także innych czynników30.
W Polsce model kapitału intelektualnego prezentowany jest także przez M. Bratnickiego
i J. Strużyna, według których efektywny model biznesu stanowi kombinację wielu zasobów,
do których poza zasobami finansowymi i fizycznymi wchodzą także składniki kapitału
intelektualnego31.
Proces controllingu aktywów intelektualnych obejmuje trzy podstawowe funkcje, do
których zaliczyć należy planowanie, kontrolę oraz sterowanie.
Podstawowe znaczenie ma zaplanowanie kapitału intelektualnego zarówno jako całości
jak też w rozbiciu na poszczególne składniki. Planowanie takie odbywać się powinno
w określonych okresach czasu. Dla realizacji określonych przez przedsiębiorstwo celów
strategicznych konieczne jest nie tylko określenie aktywów rzeczowych ale także ustalenie
niezbędnych zasobów kapitału intelektualnego.
Planowanie kapitału intelektualnego odbywać się powinno zarówno w ujęciu rzeczowym
jak i wartościowym. Jeżeli określenie wartości elementów kapitału intelektualnego nie jest
możliwe przez bezpośrednie skalkulowanie, stosowane mogą być mierniki, które w sposób

26

A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, ODiDK, Gdańsk
2002, s. 57.
27
. L. Edvinsson, M. S., Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 39.
28
T. Steward, Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Nicolas Brealey, London 1997.
29
K.M. Wiig, Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, Long Range Planning, lipiec
1997.
30
E. Skrzypek, Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, „Problemy jakości” 1999, nr 11, s. 5.
31
M. Bratnicki, J. Strusyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Akademia Ekonomiczna, Katowice
2001, s. 72.
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obiektywny odzwierciedlają poziom poszczególnych elementów kapitału intelektualnego.
Mierniki takie dzielone są na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią mierniki, które oparte są na
danych finansowych, drugą natomiast stanowią takie mierniki, które pozwalają na
wyznaczenie w sposób subiektywny poziomu kapitału ludzkiego, relacyjnego a także
strukturalnego danego przedsiębiorstwa32.
Funkcją controllingu kapitału intelektualnego jest także kontrola, polegająca na
wyznaczeniu w określonych okresach czasu poziomu oraz wartości kapitału intelektualnego
oraz określenie odchylenia wartości rzeczywistych od wartości planowanych. Odchylenia takie
powinny być analizowane pod kątem ich wpływu na osiągniecie przez dane przedsiębiorstwo
określonych celów strategicznych.
Controlling kapitału intelektualnego dotyczy także sterowania. Działalność taka związana
jest z eliminowaniem luki kompetencyjnej, dotyczącej kapitału intelektualnego, jak też luki
informacyjnej w zakresie kapitału relacyjnego oraz luki infrastrukturalnej. Podstawową funkcją
controllingu w tym zakresie jest nie tylko inicjowanie ale także nadzorowanie działań, które
mają na celu wygenerowanie prawidłowych zasobów kapitału intelektualnego.
Controllingu kapitału intelektualnego służy do oceny efektywności przekształcania
wiedzy w kapitał intelektualny a także wartości niematerialnych i prawnych oraz
maksymalizowanie korzyści dotyczących aktywów oraz wartości.
Każde przedsiębiorstwo posiada odpowiedni zasób kapitału intelektualnego. Prawidłowe
zarządzanie jednak możliwe jest dzięki stosowaniu odpowiednich narzędzi, do których
zaliczyć można przede wszystkim controlling. Który pozwala w odpowiedni sposób takimi
wartościami zarządzać.
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Halina Lachowska1

EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
LUDZKIMI W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA

Streszczenie
System ochrony zdrowia to jeden z najważniejszych systemów funkcjonujących w sferze
społeczno-ekonomicznej każdego z krajów. Trwający w Polsce już dwie dekady proces
reformy ochrony zdrowa to ciągłe porządkowanie różnych obszarów systemu i poszukiwanie
najsprawniejszych funkcjonalności podmiotów uczestniczących w systemie zdrowotnym.
Jednym z kluczowych elementów systemu to organizacje, których działalność oparta jest na
zasobach ludzkich, a stanowiące główny filar ich funkcjonowania.
W zmianie systemu zarządzania podmiotami szczególnie w odniesieniu do zespołów
ludzkich upatruje się największe szanse na poprawę i skuteczne reformowanie ochrony
zdrowia. W organizacjach to zatrudniony personel jest nośnikiem najcenniejszego zasobu,
czyli wiedzy i wartości intelektualnej. Kapitał ludzki jest strategicznym zasobem szczególnie
w trwającym procesie transformacji i zmian funkcjonowania organizacji. Teoretyczne
rozważania na temat prawidłowego i nowoczesnego zarządzania personelem przy
wykorzystaniu odpowiednich narzędzi to ważny element w kierowaniu organizacją co może
być pomocne w procesie ulepszania funkcjonowania organizacji i osiągania zamierzonych
celów. Głównym celem jest ratowanie życia i zdrowia oraz szeroko pojęte działania mające na
celu ochronę zdrowia społeczeństwa. Wprowadzenie elementu rynkowego do sektora ochrony
zdrowia wymusza konieczność poprawy dostępności, jakości, redukcji kosztów,
innowacyjności i sprawnie funkcjonującej organizacji.
Słowa kluczowe:
Organizowanie, funkcje zarządzania, zasoby ludzkie, funkcje kadrowe, gospodarowanie
zasobami ludzkimi, polityka personalna, ochrona zdrowia, szpital, zarządzanie procesami,
controlling.
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ECONOMIC ASPECTS OF HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT IN THE UNITS OF HEALTH CARE
Abstract
The health care system is one of the most important systems operating in the socioeconomic sphere of each country. The process of reforms in the health care, ongoing in Poland
for two decades, means continuous organizing different areas of the system and search for the
most efficient functionality of the entities involved in the health care system. One of the key
elements of the system are organizations whose activity is based on human resources, and
which form a central pillar of their operation.
The change in the system of managing operators especially in relation to human teams is
believed to be the best chance for improvement and effective reforming the health care.
In organizations it is their staff that is the carrier of the most valuable asset: knowledge and the
intellectual value. Human capital is a strategic resource especially in the ongoing process of
transformations and changes in organizations' functioning. Theoretical considerations on the
proper and modern personnel management, using the proper tools, is an important element in
the management of an organization, which may be helpful in the process of improving the
organization's functioning and the achievement of planned objectives. The main objective is to
save lives and health, and widely understood measures aiming at protection of public health.
Introducing the market element into the health care sector extorts the necessity of improving
availability, quality, cost reduction, innovation and an efficiently functioning organization.
Keywords:
Organization, management functions, human resources, personnel functions, human
resources management, human resources policy, health care, hospital, process management,
controlling.
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ZASOBY LUDZKIE A ORGANIZACJA
I ZARZĄDZANIE PROCESAMI
Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia to proces trwający już blisko 20 lat z różnym
skutkiem. Znacząca część zakładów nie uporała się z tym problemem nie umiejąc
funkcjonować w warunkach quasi rynkowych, czego wyrazem jest pogłębiające się zadłużanie
i ich nie wypłacalność.
Właściwym kierunkiem skutecznego zarządzania organizacją w procesie decyzyjnym jest
kształtowanie procesów zorientowanych na pacjenta. Można zaryzykować że, zarządzanie
procesami pracy w powiązaniu ze strategią personalną jest właściwym rozwiązaniem
i kierunkiem dla archaicznie zarządzanych zakładów opieki zdrowotnej.
„Podejmowane w przedsiębiorstwach rynkowych przekształcenia organizacji, opartej
o zhierarchizowane struktury funkcjonalne, na nowoczesne kierowanie procesami,
uwidaczniają więzi pomiędzy systemem organizacyjnym a zasobami ludzkimi firm… Trend
kierowania pracą zespołów ludzkich, w których następuje harmonizacja interesów klientów,
firmy i pracowników znajduje odbicie w organizacjach nastawionych na efektywność. Coraz
więcej organizacji działa w przekonaniu, że kompetentny pracownik jest najcenniejszym
dobrem, dlatego wzmacnia fachowość kadr, poprzez szkolenie, doskonalenie kierowników,
specjalistów i innych pracowników z myślą o przyszłych zmianach strukturalnych w firmie.”2
Potencjalne korzyści wynikające z racjonalnego zarządzania procesami pracy:
• wzrost produktywności pracy, obniżenie kosztów wytwarzania, wzrostu przychodów
ze sprzedaży usług, poprawa rentowności,
• wzrost wykorzystania zasobów, takich jak czas, informacje, zdolności produkcyjne,
techniki i technologie,
• usprawnia organizację, poprawia wykorzystanie kwalifikacji.
„Procesy pracy, sprzyjające zadowoleniu klientów (pacjentów) i wspomagające
efektywność działań, stanowią podstawę i przedmiot uwagi współczesnej strategii zarządzania
zasobami ludzkimi3.

1. ROLA ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI
Reforma polskiego systemu ochrony zdrowia poprzez przekształcenia w zakresie
organizacji, finansowania i zarządzania spowodowała zasadnicze zmiany w sytuacji
pracowników tego sektora. Przemodelowanie całego systemu i istotne zmiany m.in. zasad

2

3

A. Sajkiewicz, Strategia personalna firmy; Zarządzanie procesami pracy a strategia personalna, Difin,
Warszawa, 2001, s. 47.
Tamże, s. 54.
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finansowania, kontraktowanie świadczeń, przekształcania
prywatyzacyjne zakładów,
outsourcing, kontrakty menedżerskie wymusiło zmianę warunków pracy personelu ochrony
zdrowia. Zachodzący proces transformacji spowodował bardzo głębokie zmiany w wielu
płaszczyznach szeroko rozumianych procesach dotyczących zasobów ludzkich.
Podstawowymi czynnikami wywierającymi wpływ na kadry i zatrudnienie w sektorze
opieki zdrowotnej należy zaliczyć:
• poziom wydatków finansowych na ochronę zdrowia,
• inwestycje prywatnych i publicznych inwestorów,
• czynniki demograficzne i epidemiologiczne, które wpływają na poziom
zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne,
• postęp technologiczny i rozwój nauk medycznych, co powoduje nowe potrzeby
w zakresie kwalifikacji personelu i strukturę zatrudnienia,
• globalizacja prowadząca do migracji pracowników, w tym także wykwalifikowanego
personelu medycznego.
Zmiana systemu finansowania świadczeń zdrowotnych oraz wycena procedur
medycznych wymusza konieczność w sposobie zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem
kosztów funkcjonowania zakładu w tym wyodrębniania kosztów pracy. Organizacje mają kilka
podstawowych wspólnych cech. Najbardziej oczywistym, wspólnym elementem jest to, że
każda ma CEL, jakiś PROGRAM lub sposób realizacji, oraz plan działania. Niezbędne są
również środki potrzebne do realizacji celów. Organizacje dostarczające otoczeniu dóbr lub
usług (świadczeń zdrowotnych), zwykło dzielić się na dochodowe, nastawione na pomnażanie
zysku i na niedochodowe, powoływane głównie na dostarczanie usług o charakterze
publicznym. Pierwsze najczęściej nazywane są przedsiębiorstwami, drugie to instytucje
specjalne oraz użyteczności publicznej w tym różne jednostki organizacyjne systemu opieki
zdrowotnej. Każdy model organizacyjny w tym zakłady opieki zdrowotnej można przedstawić
jako układ czterech podstawowych czynników tworzących jakby "konstrukcję nośną".
Są to: LUDZIE, ZADANIA, STRUKTURA, TECHNOLOGIA4.
LUDZIE – uczestnicy organizacji (wraz z kierownictwem), ich kwalifikacje
i umiejętności, postawy, zachowania (wzorce), stosunki międzyludzkie, systemy wartości,
motywacje do pracy, gotowość partnerskiej partycypacji w zarządzaniu, interesy grupowe
i nieformalne, łączenie rozwoju osobistego z uczestnictwem w organizacji, co wiąże się
z kulturą organizacyjną, te elementy tworzą w organizacji system społeczny. Zasoby ludzkie
sektora ochrony zdrowia w oparciu o kwalifikacje i rolę w świadczeniu usług zdrowotnych to
personel medyczny i nie medyczny, który najczęściej dzieli się na pięć kategorii: 1) lekarze, 2)
inny medyczny z wykształceniem wyższym, 3) pielęgniarki i położne, 4) inny średni
4

Opracowania udostępnione podczas wykładów w SzZP.
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medyczny, 5) inny – obsługa i administracja. Najważniejszym zasobem organizacji tego
sektora są ludzie, którzy dostarczają jej swoja pracę, uzdolnienia, twórczość i energię.
Niezwykle istotnym problemem w procesie zarządzania jest dobór, szkolenie i doskonalenie
ludzi, którzy najwięcej pomagają organizacji w realizacji jej celów
ZADANIA – pakiet zamierzeń /celów/ oraz zbiór zadań wynikających z tych celów dla
stanowisk pracy /decyzyjnych / niższych szczebli, co wiąże się zawsze z interesem organizacji,
jej części i poszczególnych uczestników, a w wypadku organizacji służących otoczeniu, czyli
ludziom, w tym przypadku pacjentom. Ratowanie życia i zdrowia to nadrzędny cel i zadanie
podmiotów świadczących usługi zdrowotne.
STRUKTURA – zbiór komórek organizacyjnych składowych organizacji oraz relacji
i powiązań pomiędzy tymi elementami w sposób uporządkowany według przyjętych kryteriów
pod kątem realizacji zadań nadrzędnych i cząstkowych. Jest ona rezultatem rozmieszczenia
władzy w układzie hierarchicznym oraz na każdym szczeblu /poziomie/.
TECHNOLOGIA – zbiór metod, technik, technologii dystrybucji, podejmowania
decyzji, ogólniej zaś wypełniania ról i funkcji, wykonywania zadań, osiągania celów
i zamierzeń oraz podejmowania decyzji związanych z realizacją funkcji zarządzania. System
ma charakter materialno-techniczny.
Te cztery elementy występują w każdej organizacji i oddziałują na siebie. Zmiany
zachodzące w którymkolwiek z nich wymuszają zmiany w pozostałych elementach. Siłę tych
relacji ze względu na inność każdego konkretnego przypadku jest argumentem
przemawiającym na rzecz podejścia sytuacyjnego.5

2. FUNKCJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
FUNKCJE KADROWE
Funkcja zarządzania "zabezpieczania kadr" w procesie transformacji systemu to
niezwykle wrażliwy obszar działań ze względu na kluczową pozycję jaką stanowi personel
w organizacji medycznej. Reforma wymusiła procesy restrukturyzacji we wszystkich
obszarach funkcjonowania zakładów zdrowotnych w tym również objęła zasoby ludzkie, które
stały się częścią strategii organizacji.
Strategia i polityka personalna w jednostkach ochrony zdrowia coraz częściej dostrzega
potrzebę koncentracji na: planowaniu zatrudnienia w tym racjonalizacja, metodach rekrutacji
i selekcji personelu, metodach oceny pracowników, instrumentach motywowania
i wynagradzania, rozwoju i kształceniu kadr. Głównym wyznacznikiem takiego podejścia stała

5

Tamże.
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się konieczność odwoływania się do kosztu pracy jako jednej z najwyższych pozycji kosztowej
szczególnie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Funkcja kadrowa kierownictwa polega na doborze, obsadzaniu i doskonaleniu pracowników organizacji, zgodnie z wymogami określonymi ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz przepisy szczegółowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 lipca 2011 r. ”W sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami”.
Aby działalność była skuteczna nie wystarczą odpowiednie struktury organizacyjne
i koncepcje kierowania. Decydującym czynnikiem są odpowiednie kadry, a ściślej biorąc
zabezpieczenie personelu niezbędnego do realizacji zadań. Funkcja zarządzania
„zabezpieczania kadr”, obejmuje wszystkie te czynności, które należy podjąć aby zapewnić
odpowiedni personel. Zarządzanie zasobami ludzkimi (Personnel or Human Resource
Management) w literaturze utożsamiane często z gospodarką czynnikiem ludzkim obejmuje
następujące problemy:
1. planowanie zatrudnienia,
2. dobór do pracy (określenie kwalifikacji)
3. rekrutacja (przyjmowanie do pracy),
4. wprowadzenie do pracy (w tym adaptacja)
5. szkolenie i doskonalenie kadr,
6. awansowanie i zwolnienia,
7. polityka płacowa
8. system ocen pracowniczych,
9. polityka socjalna,
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest dziedziną działalności służb pracowniczych oraz
polem działalności każdego stanowiska kierowniczego. W tym ostatnim przypadku mówimy
o zarządzaniu zespołami ludzkimi, w których ze względu na eksponowanie stosunków
międzyludzkich na czoło wysuwa się funkcja motywacji.
Ze względu na rolę i znaczenie, każdy przełożony powinien zdawać sobie sprawę, że są
one (w mniejszym lub większym stopniu) częścią jego zadań kierowniczych i należy je
traktować jako funkcję zarządzania. Jednocześnie funkcji zarządzania nie należy mylić
z funkcją rzeczową "gospodarka kadrami". Ta druga dotyczy całości załogi i obejmuje zadania
spełniane przez dział kadr (dział spraw osobowych). Zadaniem działu kadr jest regulowanie
wszystkich podstawowych problemów dotyczących pracowników oraz projektowanie
i realizowanie polityki personalnej w interesie skutecznego i efektywnego kierowania
organizacją. Ponadto zadaniem działu kadr jest wspieranie wiedzą i informacjami kierowników
w ich decyzjach osobowych. Do zakresu zadań "gospodarki kadrami" należą trzy grupy zadań.
Są to: pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie odpowiednich pracowników.
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3. EKONOMICZNE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI
Pojęcie controllingu pochodzi od słowa ang. to control i oznacza: 1) kontrolować
2) kierować 3) zarządzać 4) regulować 5) reglamentować6.
Controlling znajduje zastosowanie we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy,
również w polityce personalnej. Możemy wyróżnić dwie zasadnicze funkcje:
• informacyjną (sygnalizacyjną)- polegającą na zbieraniu, opracowywaniu i przetwarzaniu informacji personalnych stanowiących bazę dla procesów decyzyjnych,
• sterującą – w kierunku koordynacji planów i konkretnych przedsięwzięć
personalnych7.
Controlling personalny może być wykorzystany jako instrument racjonalizacji
zatrudnienia w zakładzie i bardziej efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego.
Efektywne wdrażanie controllingu przebiega zwykle w kilku etapach i w określonym
horyzoncie czasowym. Etap planowania strategicznego powinien określać cele, opracowanie
strategii, przyjęcie założeń realizacji. Etap planowania taktycznego i operacyjnego musi
określać bieżące zadania, plany operacyjne, harmonogramy, formy rekrutacji, techniki selekcji,
system ocen, wynagradzanie i szkolenie kadr.
Uwzględniając instrumentarium controllingu personalnego wg J. Górskiej obejmuje m.in.:
• rachunek zasobów ludzkich,
• statystyki zatrudnienia,
• analizę wartości,
• budżetowanie,
• listę pytań kontrolnych.8
Zastosowanie controllingu personalnego w zakładach opieki zdrowotnej może stanowić
istotne narzędzie do rozwoju zakładu a także tworzenia nowych i modyfikowania istniejących
struktur pracy.
SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADR – WYMIAR EKONOMICZNY
Programy szkolenia mają na celu podwyższenie umiejętności wykonywania obecnej
pracy, utrzymanie i poprawę efektywności w obecnie wykonywanej pracy, programy
doskonalenia zmierzają do rozwinięcia umiejętności w przyszłej pracy. Programy te mogą
pomóc zarówno kierownikom jak i pracownikom jednakże ich proporcje są różne. Kształcenie
jest najbardziej rozwijającym się kompleksem zadań działu kadr.
System szkoleń jest silnie powiązany z polityką i planowaniem zatrudnienia.
6
7
8

Słownik Handlowy angielsko-polski, PWE Warszawa 1991.
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996, s. 154.
J. Górska, Strategia personalna firmy, Difin Warszawa 2001, s. 200.
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Kadry medyczne w organizacjach świadczących usługi zdrowotne ze względu na
charakter pracy są zobligowane do szkoleń i podwyższania swoich kwalifikacji.
W warunkach ciągłych zmian w jakich funkcjonują zakłady opieki zdrowotnej oraz
rozwoju nowych technologii medycznych i wdrażania nowoczesnych narzędzi, zmiany
przepisów wymusza konieczność podwyższania kwalifikacji personelu. W konsekwencji
prowadzi to do bardziej efektywnej pracy i zwiększa możliwość konkurencyjności na rynku
świadczeń zdrowotnych.
Tworzenie planu szkoleń musi uwzględniać:
1. oceny efektywności;
2. analizy wymagań stanowiska;
3. analizy organizacyjnej;
4. przeglądu zasobów ludzkich i szkolenie na stanowisku pracy.
PROGRAMY DOSKONALENIA winny służyć kształceniu pracowników w zakresie
wykraczającym poza potrzeby obecnie zajmowanych przez nich stanowisk, aby przygotować
ich do awansów i umożliwić im szersze spojrzenie na ich role w organizacji. Ma służyć
podniesieniu ogólnej skuteczności na zajmowanym stanowisku i przygotować do
zwiększonego zakresu odpowiedzialności przy awansie.
POLITYKA PŁACOWA – WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenia są istotnym uzupełnieniem innych działań zarządzania kadrami.
Odpowiednio opracowany system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie spełnia szereg funkcji
m.in.:
1. umożliwia uzyskanie zamierzonych efektów pracy tj. zarówno określonego poziomu
wydajności pracy, jak i jej jakości,
2. stymuluje rozwój pracownika, jest bodźcem do podnoszenia jego kwalifikacji,
3. zwiększa zaangażowanie pracowników w sprawy zakładu.
Struktura płacowa funkcjonująca w polskich szpitalach zbudowana jest z płacy
zasadniczej (element stały) i dodatków ruchomych, jak premie regulaminowe, uznaniowe, itp.
Płaca zasadnicza jako element stały wynagrodzenia daje:
• pewne poczucie bezpieczeństwa,
• jest wyznacznikiem pozycji zajmowanej w strukturze szpitala.
Niezależnie od tego odpowiednia polityka (jasne i opłacalne kryteria awansów, zwłaszcza
poziomych) umożliwia pobudzenie pracownika do pracy nad własnym rozwojem,
doskonaleniem umiejętności, podnoszeniem kwalifikacji, a również do zwiększenia efektów
pracy. Premie są elementem umożliwiającym lepsze wykonanie zadań, podnoszenie
dyscypliny pracy, pobudzanie inicjatywy itp.
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Zbyt wysoki udział tych dodatków w całości wynagrodzenia może spowodować
skupienie się pracowników na zadaniach cząstkowych. Premie odgrywają swoją rolę wówczas
jeżeli są określone jasne i czytelne kryteria ich przyznawania i gdy są rzeczywiście powiązane
z efektami pracy. Jeżeli natomiast otrzymanie premii wiąże się z szeregiem warunków
niezależnych od pracownika, to traci ona swój motywujący charakter.
Drugim istotnym problemem związanym z wynagrodzeniem jest ustalenie odpowiedniej
proporcji płac, czyli różnic w płacach między poszczególnymi stanowiskami i zatrudnionymi
na nich pracownikami. W szpitalach jak i w wielu polskich przedsiębiorstwach najczęściej
w tym celu stosuje się metodę wartościowania pracy. Opracowuje się tabele oparte na
stosowaniu tzw. wielopoziomowych (widełkowych) stawek płac.
SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH
Oceny cech, zachowań i osiągnięć osób i zespołów odgrywają ogromną rolę w każdej
organizacji. Ludzie oceniają siebie i innych, planowo lub nie, i w swoim postępowaniu kierują
się tymi ocenami. Przełożeni stają ciągle wobec problemu ocen podwładnych. Prowadzi się
system ocen:
• formalny, systematyczne zbieranie danych o wynikach w formie kontrolowanej
i uregulowanej, w wyznaczonych okresach,
• nieformalny, ocena prowadzona na bieżąco,
1.
2.
3.

4.
5.
6.

9

Celem prowadzenia ocen jest:9
Ustalenie podstaw do różnicowania płac i uposażeń wykraczającego poza
wartościowanie pracy (lepsza realizacja zasady ekwiwalentności płacy i pracy).
Uzasadnienie decyzji osobowych, zwolnienia, przesunięcia, awanse, planowanie
zatrudnienia.
Ocena sprawności instrumentów polityki osobowej: ocena procedury dla doboru
kandydatów i podziału stanowisk, analiza powodzenia wszelkiego rodzaju
przedsięwzięć kształcenia i dokształcania.
Uzyskanie informacji na potrzeby szkolenia i doszkalania oraz merytorycznego
kształtowania (celów) zajęć dokształcających.
Zwiększenie motywacji i popieranie indywidualnego rozwoju członków
organizacji(szpitala).
Informowanie pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik ma
prawo znać ocenę swojej pracy.

Bartólke K. Anmerkungen zu den Metoden und Zweken der leistungs beurteilung. In:Zeitschrift fur
betriebswitschaftliche Forschung 24 (1972)
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PODSUMOWANIE
Transformacja systemu ochrony zdrowia i trwający proces dostosowywania
i usprawniania funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia to potrzeba wdrożenia
nowoczesnego systemu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich jako
głównego filaru działalności zakładu.
Poziom zatrudnienia w polskim systemie opieki zdrowotnej na koniec 2011 r. wg danych
z Raportu WHO opracowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej to 344,3 tys.
personelu medycznego (lekarze, farmaceuci, diagności, fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne).
Szacuje się zatrudnienie personelu pozamedycznego i obsługi na poziomie ok. 250 tys.
To wysoko wykwalifikowane kadry, których potencjał winien być wykorzystany
w sposób efektywny i racjonalny.
Współczesne organizacje te wielkie jak i małe funkcjonują w warunkach nieustannie
zmieniającego się otoczenia. Charakterystyczne cechy to wzrost konkurencji, wzrost
oczekiwań ze strony konsumentów (pacjentów), pod kątem jakości, korzystnej ceny, to zmiany
prawne, polityczne i społeczno-kulturowe, rozwój techniczny i technologiczny.
Wiele zmian wprowadzono w jednostkach ochrony zdrowia jednak są one nie
wystarczające czego dowodem jest wysoki poziom niezadowolenia pacjentów oraz wysoki
poziom kosztów funkcjonowania i narastające zadłużenie zakładów.

SUMMARY
The transformation of the health care system and the ongoing process of adaptation and
streamlining of the operation of health care facilities is a need for the introduction of a modern
management system with particular consideration of human resources as a principal pillar in
the operation of a facility. According to data from a WHO Report drawn up by the National
School of Public Administration (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej), the staffing level
in the Polish health care system at the end of 2011 was 344,300 medical personnel (doctors,
pharmacists, diagnosticians, physiotherapists, nurses and midwives). Employment of nonmedical personnel and other staff is estimated at c. 250,000.
These are highly qualified individuals whose potential ought to be utilized in an effective
and rational manner.
Contemporary organizations both large and small function in the conditions of
a continually changing environment. Characteristic features are an increase in competition, an
increase in the expectations of consumers (patients), with regard to quality and an attractive
price, as well as legal, political and socio-cultural changes and technical and technological
development.
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Many changes have been implemented at health care units, yet these are insufficient,
evidence for which is to be found in a high level of patient dissatisfaction as well as a high level
of operating costs and growing facility debt.
Literatura:
1.
2.
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JAKOŚĆ JAKO ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI
Streszczenie
W artykule omówiono jakość jako zasadniczy element konkurencyjności.
Przedsiębiorstwa, aby konkurować na rynkach zagranicznych muszą oferować produkty
bezpieczne, wysokiej jakości, spełniające stale wzrastające oczekiwania klientów.
Przedmiotem oceny jest szeroko rozumiane pojęcie jakości jako czynnika wzrostu
konkurencyjności oraz jakości jako najistotniejszego instrumentu konkurencji na rynku,
decydującego stopniu zadowolenia klienta. Ponadto zwrócono uwagę na zjawisko konkurencji
jako mechanizmu wymuszającego jakość. Wskazano również rolę systemu zarządzania
jakością jako podstawowego warunku utrzymania konkurencyjności poszczególnych
przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe:
Jakość, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, system zarządzania jakością.

QUALITY AS A COMPONENT OF COMPETITIVENESS
Abstract
The paper discusses quality as a key element of competitiveness. Enterprises, to compete
in foreign markets, have to offer safe products, of high quality, meeting the ever increasing
customers' expectations. The object of the evaluation is a widely understood concept of quality
as a factor of the increase in competitiveness and quality as a key instrument of competition in
the market, deciding about the level of the customer's satisfaction. Moreover, it draws our
attention to the phenomenon of competition as a mechanism enforcing quality. It also identifies
the role of the quality management system as a basic condition maintaining the competitiveness
of individual companies.
Keywords:
Quality, competitiveness, competitive advantage, quality management system.
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1. WPROWADZENIE
Akcesja Polski do Unii Europejskiej zasadniczo zmieniła warunki ekonomiczne
funkcjonowania polskich producentów i przyczyniła się do przyśpieszenia rozwoju polskiej
gospodarki głównie żywnościowej. Najważniejszym powodem tych zmian, obok
uwarunkowań makroekonomicznych i globalnych był fakt, iż Polska stała się częścią
jednolitego rynku, będącego miejscem silnej konkurencji w wyścigu o pozyskanie klienta,
który oczekuje wyrobów i usług na wysokim i stabilnym poziomie jakości. Wysoka jakość
produktów zapewnia przedsiębiorstwu długotrwałą przewagę konkurencyjną. Według
A. Hamrola i W. Mantury2 wzrost zainteresowania problematyką jakości wynika ze
świadomości rosnącego znaczenia jakości w walce konkurencyjnej na rynkach
międzynarodowych. Powszechna dostępność produktów na rynku spowodowała, że jakość
stała się jednym z czynników decydujących o stopniu zadowolenia klienta, a tym samym
o sukcesie producenta. Wśród wielu czynników wpływających na konkurencyjność
przedsiębiorstwa, jakość jest jednym z najważniejszych jej determinantów.

2. POJĘCIE JAKOŚCI
Jakość jest terminem trudnym do jednoznacznego definiowania, gdyż jest pojęciem
wielowymiarowym oraz interdyscyplinarnym. Pojęcie „jakość” wywodzi się z czasów
starożytnych, z greckiego poiotes. Zdefiniował ją Platon (427-347 p.n.e.) w swoim dziele
Symposioni i określił ją jako „pewien stopień doskonałości”. Arystoteles rozumiał jakość jako
„różnicę istoty”, umożliwiając wraz z dziewięcioma innymi kategoriami podział wszystkich
pojęć na grupy logiczne3 (czas, miejsce, ilość, substancja, relacja, położenie, dyspozycja,
czynność, podleganie czynnościom i jakość)4. Definiowanie jakości w aspekcie filozoficznym
zawarto w Encyklopedii Popularnej5, w której jakość tłumaczy się jako istotne cechy
przedmiotu wyróżniające go spośród innych i stanowiące o jego swoistości pod danym
względem. W ujęciu ekonomicznym jakość „jest to stopień zgodności produktu
z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei wynikają z jego potrzeb, dochodów i cen”6. Natomiast
w ujęciu marketingowym przedstawiony jest aspekt rynkowy, który dotyczy tylko usług.
Jakość jest to poziom usatysfakcjonowania klienta. Przy czym obecnie jakość należy
definiować jako wyjście naprzeciw lub nawet przekraczanie preferencji konsumenckich7. Istotą
jakości jest, jak podkreśla J.Edg8, że odnosi się ona do każdego produktu bez względu na to,
2
3
4
5
6
7

8

A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
J. Frąś, Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000, s. 10.
W. Prussak, Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006, s. 15.
Encyklopedia Popularna PWN, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
B. Oyrzanowski, Ekonomiczne problemy jakości, „Ekonomista” 1969, nr 2, s. 586.
P.A. Luning, W.J. Marcelis, W.M.F. Jongen, Zarządzanie jakością żywności ujęcie technologicznomenadżerskie, WNT, Warszawa 2005.
J. Edg, Doskonalenie jakości: nauki dla kierownictwa, [W:] Lock D., (red.), Podręcznik zarządzania
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czy pochodzi on z przemysłu ciężkiego żelaza i stali, z najnowszych przemysłów wysokich
technologii lub sektorów usług, które z nich wyrosły, czy też z przemysłu rolno-spożywczego.
W każdej z branż próbuje się ogólne definicje jakości dostosować do ich specyficznych
warunków. Jakość niska lub wysoka wiążą się z oceną zakresu, w jakim dany produkt
odpowiada wymogom oceniającego. Z punktu widzenia podmiotu doznającego jakość to
„zdolność produktu do zaspokajania ludzkich potrzeb”9. Konsument i producent będą
postrzegali jakość w odmienny sposób. Wynika to z ich różnych oczekiwań w stosunku do
określonego produktu. Dla konsumenta ważne będzie zaspokojenie potrzeb funkcjonalnych
(np. komfort użytkowania) i niefunkcjonalnych (np. budowanie wizerunku). Dla dostawcy
produkt powinien być konkurencyjny, zyskowny oraz zaspokajać potrzebę technologiczności.
Współcześnie nauka ma problemy z usystematyzowaniem pojęcia jakość, gdyż „nie
istnieje sama w sobie i dlatego można ją rozważać jedynie w powiązaniu z celem, jakiemu ma
służyć”10. Różne możliwości definiowania jakości uzupełniają się wzajemnie i tworzą pewną
spójną całość. Ma to również miejsce w przypadku produkcji żywności. Definicja jakości
żywności przez wiele lat była modyfikowana i rozszerzana. Według R. Zalewskiego jakość
żywności to ogół cech i właściwości produktu decydujących o zdolności zaspokojenia potrzeb
konsumenta. Potrzeby i oczekiwania konsumentów dotyczące jakości żywności kształtują się
pod wpływem różnorodnych czynników kulturowych, społecznych, ekonomicznych,
psychologicznych oraz fizjologicznych11. Mówiąc o jakości żywności należy uwzględnić
decydujące o stopniu zdrowotności, atrakcyjności sensorycznej i dyspozycyjności oraz cechy
związane z aspektem rynkowym i marketingowym produktu, jak cena uzasadniona,
opakowanie, informacja na etykiecie12. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F.13 cechy
jakościowe produktu żywnościowego dzielą na wewnętrzne i zewnętrzne. Do cech
wewnętrznych zaliczają: bezpieczeństwo dla zdrowia i zdrowotności produktu, atrakcyjność
sensoryczną, okres trwałości, zgodność cech produktu z normą, czy też łatwość przygotowania
do spożycia natomiast do cech zewnętrznych zaliczają jakości produktu żywnościowego, które
umożliwiają realizację oczekiwań konsumentów. Natomiast M. Taczanowski14 wskazuje, iż
jakość żywności składa się z dwóch podstawowych elementów, tj. jakości zdrowotnej i jakości
handlowej.
Jakość i bezpieczeństwo żywności są ze sobą ściśle powiązane. Bezpieczeństwo
żywności wchodzi w skład pojęcia jakość. Bezpieczeństwo żywności to cel podstawowy prawa
9
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R. Karaszewski, Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego
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I. Szczepaniak, (red.) Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1), Raport
nr 25, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011, s. 156.
J. Kijowski, T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Integracja i informatyzacja systemów, WNT, Warszawa 2003.
P.A. Luning, W.J. Marcelis, W.M.F. Jongen, Food Quality Management: a Techno-Managerial Approach,
C.H.I.P.S., Weimar (Texas) 2002.
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2006, nr 7, s. 2-8.
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żywnościowego Unii Europejskiej15. W Polsce podstawowym aktem prawnym określającym
wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest Ustawa
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia16. Stąd też producenci
żywności muszą spełniać wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności, jak
i oczekiwania konsumentów odnośnie pozostałych cech jakości. Zapewnienie bezpieczeństwa
żywności to najważniejszy aspekt jakości żywności.

3. JAKOŚĆ JAKO INSTRUMENT KONKUROWANIA
Pojęcie konkurencyjności nie jest jednoznaczne. Rozumiane jest jako walka producentów
o konsumenta na rynku, staje się główną siłą napędową gospodarki rynkowej, mechanizmem
regulującym zachowania podmiotów na rynku. Ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwa do
realizacji określonych celów muszą rywalizować między sobą17. Według M. Goryni
konkurencyjność przedsiębiorstw jest to zdolność do konkurowania, a także osiągania
i utrzymywania przewagi konkurencyjnej18. Obecnie konkurencyjność traktowana jest jako
„mechanizm wymuszający efektywność, inicjatywę, motywację i jakość”19. Istota
konkurencyjności sprawia, że niezwykle trudno jest analizować wszystkie jej aspekty.
Wielu naukowców analizujących zjawisko konkurencyjności przedstawia je w odmienny
sposób, uwzględniając własne różnorodne poglądy. Nie mniej jednak wiele czynników
warunkujących to zjawisko, zmienia się wraz z upływem czasu na skutek postępującej
globalizacji. Ciągła analiza tego zagadnienia pozwala jednak uczestnikom rynku obrać
odpowiednią strategię umożliwiającą osiągnięcie przewag nad rywalami.
Konkurencja jest splotem zachowań kreatywno – przystosowawczych uczestników gry
rynkowej. Konkurencja powoduje daleko idącą standaryzację zachowań podmiotów
gospodarczych. Jest to niezbędne, aby przedsiębiorstwo mogło zachować swoja pozycję
rynkową. Konkurencja przyczyniając się do ciągłego wzrostu dochodu narodowego.
Konkurencja przyczyniając się do racjonalizacji działań gospodarczych, jest motorem zmian
i stymulatorem efektywności gospodarczej20.
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Rozporządzenie (WE) nr 178/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne zasady
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Europejskiej. Red. M. Gorynia., Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 48, 69.
T. Długołęcki, Unia Europejska a Polska. Konkurencyjność [W:] Wojtkowska-Łoda G. (red.) Polska
w Unii Europejskiej uwarunkowania i możliwości po 2004 r., Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
S.L. Ślusarczyk, Międzynarodowa pozycja… op. cit. s. 7.
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Pojęcie ekonomiczne, jakim jest konkurencyjność, może być rozpatrywane na różnych
poziomach, pomiędzy którymi istnieje ścisła zależność wewnętrzna i zewnętrzna, np. konkurencyjność produktu, konkurencyjność jakości, konkurencyjność producenta, konkurencyjność
marki czy konkurencyjność branżowa. M. Romanowska21 związek pomiędzy przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa a jego pozycją konkurencyjną, określa jako sposób zdobywania
wybranej przewagi konkurencyjnej w celu osiągnięcia zamierzonej pozycji konkurencyjnej.
Ponadto konkurencyjność uwarunkowana jest wieloma czynnikami o charakterze
zewnętrznym i wewnętrznym. Do pierwszej grupy czynników zaliczamy np. politykę państwa
oraz innych instytucji ściśle związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, stan
infrastruktury materialnej jak i intelektualnej oraz relacje z kontrahentami i konkurentami.
Druga grupa czynników obejmuje sposób zarządzania, posiadany kapitał obrotowy,
nowoczesne techniki i technologie oraz jakość wytwarzanych produktów. Szczególne miejsce
wśród czynników warunkujących konkurencyjność przedsiębiorstw zajmuje jakość
wytwarzanych produktów.
Gwałtownie rosnąca ilość konkurentów jak i również coraz bardziej zwiększające się
problemy z utrzymaniem się na rynku, sprawiają, iż przedsiębiorstwa formułują strategię, które
pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną. Kluczowym pojęciem w zarządzaniu strategicznym
przedsiębiorstwa jest przewaga konkurencyjna, polegająca na tym, by w ramach wybranej
domeny być bardziej atrakcyjniejszym partnerem niż inne firmy. Przedsiębiorstwa w coraz
większym stopniu zdają sobie sprawę ze znaczenia jakości w walce konkurencyjnej na rynku
globalnym. Dążąc do uzyskania przewagi konkurencyjnej mogą kierować się strategią kosztową
oraz strategią wyróżniania. Podejmowanie się konkurencji poprzez wyróżnianie jest niezbędnym
działaniem, które utożsamiane jest z wysoką jakością. W przedsiębiorstwach o zasięgu światowym głównym źródłem przewagi konkurencyjnej jest jakość sygnowana certyfikatami. Ponadto
w budowaniu przewagi konkurencyjnej duże znaczenie mają również aktywa rynkowe obejmujące wszystkie elementy tworzące siłę konkurencyjną i wartość przedsiębiorstwa. Należą tu:
• udział w rynku, czyli ilościowa ocena pozycji rynkowej firmy,
• atrakcyjność oferty i efektywność procesu jej tworzenia, czyli postrzeganie oferty
przedsiębiorstwa na tle konkurentów, stopień znajomości potrzeb rynkowych,
realizacja polityki innowacyjnej, zdolność produkcji oraz jej elastyczność22.
B. Ślusarczyk23 wskazuje, przewaga konkurencyjna jest rezultatem relatywnej siły
przedsiębiorstw w stosunku do konkurentów jako dostawców określonych produktów na rynek
krajowy i rynki zagraniczne. Przewaga konkurencyjna będąca efektem lepszych umiejętności
21
22
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M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004, s. 262.
J. Szwacka-Mokrzycka, Competitive Forces and its Implikations for Strategy Shaping of FoodIndustry in
Poland. Proceedings of the 8th International Conference of the Faculty of Management. University of
Primorska, Slovenia 2007, s. 437-444.
S.L. Ślusarczyk, Międzynarodowa pozycja… op. cit. s. 9.
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w zakresie penetracji rynków umożliwia podejmowanie decyzji: kiedy i jak działać w danym
kraju lub na jakich czynnościach procesu produkcyjnego i obrotu przedsiębiorstwo powinno
skoncentrować swe zasoby, żeby osiągać optymalne korzyści w walce konkurencyjnej.
R. Haffer24 zwraca uwagę, iż stworzenie wyrobu wyższej jakości jest wynikiem przewagi
przedsiębiorstwa w zasobach. Traktuje zatem jakość wyrobu jako instrument dostarczania
klientom wyższej wartości od konkurencji. Podkreśla jednak, że wyższa jakość wyrobu, nie
przełoży się na przewagę konkurencyjną, jeśli przedsiębiorstwo nie przedstawi wartości swojej
ofert na rynku w sposób, który skutecznie przekona klienta. E.Skawińska25 jakość wyrobu
traktuje jako instrument konkurowania, natomiast system zarządzania jakościąjako element
potencjału konkurencyjnego i umiejętności przedsiębiorstw. Zdaniem K. Obłój26 wzrost jakości
funkcji wyrobu jest źródłem budowy przewagi konkurencyjnej. Zaznacza, iż istotna jest relacja
pomiędzy jakością wyrobu a jego ceną. A. Sopińska27 wskazuje na przewagę jakościowa jako
przewagę konkurencyjną. Wyróżnianie oferty obok przewagi kosztowej w wielu branżach staje
się jednym z ważniejszych czynników sukcesu na rynku. Najczęstszą forma wyróżniania oferty
na rynku jest wprowadzenie innowacji produktowych połączonych z wysokiej jakości
wyrobem. Rezultatem innowacji produktowych jest poprawa ich parametrów użytkowych
tj. jakości, funkcjonalności i estetyki.
Konkurencja jakościowa polega na oferowaniu przez konkurentów produktów
zróżnicowanych pod względem jakościowym, czyli na zmianach jakości rynkowej
oferowanego wyrobu lub zmianie dotychczasowych warunków sprzedaży produktów.
Produkty jednak nie pełnią funkcji instrumentu konkurowania, jeśli nie zaspokajają potrzeb
nabywców28.
Zapewnienieprzewagi konkurencyjnej związane jest z metodą produkcji bezusterkowej
i niezawodności dotyczącej zarówno jakości produktów przedsiębiorstwa, jak i metod pracy
i zarządzania. Dzięki czemu wpływa to na wzrost efektywności ogólnej i kosztowej firmy.
Decydującą rolę odgrywa tu zarządzanie jakością w całym cyklu zaopatrzenia, produkcji
i zbytu. Podnoszenie wartości wymaga uruchomienia procesów, które pozwolą na weryfikację
jakości wytwarzanych produktów i usług z punktu widzenia oczekiwań nabywców
dotyczących zarówno parametrów technicznych, użytkowych, a także bezpieczeństwa,
innowacyjności, renomy i marki. Są to elementy, które decydują o konkurencyjności
24
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Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
E. Skawińska (red.) Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, PWN, Warszawa – Poznań 2002.
K. Obłój, Logika przewagi konkurencyjnej. „ Przegląd Organizacji” 2001, nr 9. s. 10.
A. Sopińska, Zmiany strategii konkurowania jako element dostosowania się polskich przedsiębiorstw do
warunków gospodarki rynkowej, [w:] Rutka R., Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do
wymogów gospodarki rynkowej. Relacje z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego.
„Organizacja i Zarządzanie” 2003, nr 17, s. 210-221.
I. Szczepaniak. (red.) Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza), Raport nr 150, Program Wieloletni 2005-2009, IERiGŻ- PIB, Warszawa 2009, s. 136.
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produktów i usług29. W związku z postępującą degradacją środowiska i widocznymi zmianami
klimatu, standardy jakości dotyczą nie tylko cech fizycznych produktu, lecz także związanych
z szeroko rozumianym środowiskiem. To powoduje, że aspekt ekologiczny produkcji jest tak
samo ważny jak aspekt ekonomiczny.

4. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej miało istotny wpływ na stan wdrożenia
i stosowania obligatoryjnych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach.
Stosowanie systemów zarządzania jakością stało się niezbędnym warunkiem dalszego
funkcjonowania przedsiębiorstwa w Polsce. System zarządzania jakością jest konstrukcją
organizacyjną, która łączy zarządzanie, zespoły pracownicze oraz infrastrukturę firmy
z procesami decydującymi o podstawowej wartości firmy. Przestrzeganie procedur systemów
zarządzania jakością zwiększa bowiem poziom bezpieczeństwa produkowanych wyrobów,
zapewnia powtarzalność poziomu jakości wyrobów oraz jest podstawowym warunkiem
sprostania konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw przemysłu. Firma, która mało
skutecznie realizuje swoje procesy, obniża jakość swoich wyrobów i traci zaufanie klientów.
Systemy zarządzania jakością mogą mieć charakter systemów obligatoryjnych lub
nieobligatoryjnych, czyli dobrowolnych. Do obligatoryjnych systemów zarządzania jakością
zaliczamy:
• Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP – GoodHygienicPractice);
• Dobrą Praktykę Produkcyjną (GMP – Good Manufacturing Practice);
• System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP – Hazard
Analysis and Critical Control Point)30.
Obligatoryjne systemy zarządzania jakością są standardem, który powinien obowiązywać
we wszystkich przedsiębiorstwach. Dodatkowym trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej,
zwłaszcza na rynkach zagranicznych mogą być systemy jakości wprowadzane dobrowolnie
przez przedsiębiorstwa. Do nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością zaliczamy:
• system zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 (ISO 9001);
• system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg norm ISO 22000;
• punkty kontrolne zapewnienia jakości (QACP);
• zintegrowane systemy zarządzania jakością (ZSSJ);
• zintegrowane systemy zarządzania (ZSS);
29

30

W. Cieślewicz, Wpływ systemów zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstw, Folia Pomer.
Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291(65), s. 33-42.
G. Morkis, (red.), Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ich wpływ na
konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Raport nr 157, Program Wieloletni
2005-2009, s. 7.
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•
•
•
•

standard International Food Standard (IFS);
standard British Retail Consortium (BRS);
produkcja na światowym poziomie;
zakładowy system zarządzania jakością.

Coraz trudniej będzie przetrwać przedsiębiorstwom na rynku nie posiadając
certyfikowanych norm jakości. Ciągłe ulepszanie jakości oferowanych produktów stało się
jednym z najważniejszych priorytetów przedsiębiorstw. Powszechna dostępność produktów na
rynku spowodowała, iż jakość stała się jednym z podstawowych czynników decydujących
o stopniu zadowolenia klienta, a tym samym o sukcesie producenta. Certyfikacja systemów
zarządzania jakością jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem w każdej branży.
Każdy kolejnym postęp w doskonaleniu zarządzania jakością utożsamiany jest
z otrzymaniem kolejnego certyfikatu. Przedsiębiorstwa dążą do uzyskiwania certyfikatów
potwierdzających zgodność systemu z wymaganiami norm międzynarodowych oraz dzięki
którym zapewni lepszą organizację firmy jaki i w lepszy sposób sprosta wymaganiom klienta.
Prawidłowo wdrożony i stosowany system zarządzania jakością pozwoli przedsiębiorstwu
koncentrować się na konsumencie oraz procesach, tworząc jedną spójną całość.
System zarządzania jakością umożliwia lepsze sprzężenie organizacyjnych zdolność
przedsiębiorstwa z praktycznym wytworzeniem wyrobu wysokiej jakości, wpływając na
podniesienie prestiżu firmy oraz zaufanie kontrahentów do jego produktów.

5. ZAKOŃCZENIE
W krajach Unii Europejskiej jakość wyrobów i usług jest najistotniejszym instrumentem
konkurencji na rynku oraz podstawowym czynnikiem decydującym o stopniu zadowolenia
klientów, a tym samym decydującym o sukcesie producenta. Jakość jest bardzo trudna do
oceny, gdyż o jej miarach decydują preferencje konsumentów, które są bardzo różnorodne.
Konsumenci oczekują towarów wysokiej jakości, natomiast producenci muszą im je
zagwarantować.Istotnym elementem ułatwiającym osiągnięcie i utrzymanie jakości procesów
i produktów, zwłaszcza w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, jest wdrożenie
metod i systemów zapewnienia i zarządzania jakością. System zarządzania jakością oceniany
jest jako pozytywny element funkcjonowania przedsiębiorstwa. Posiadanie certyfikatu
wdrożenia systemu zarządzania jakością zwiększa satysfakcję klienta oraz poprawia przewagę
konkurencyjną przedsiębiorstwa.
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Edyta Pyrek-Bajcar 1

JAKOŚĆ ŻYCIA JAKO ZASADNICZY CEL STRATEGII
ROZWOJU WYBRANYCH POWIATÓW
Streszczenie
W strategiach rozwoju powiatów zawarte są misje / wizje oraz nakreślone są główne
kierunki rozwoju wraz ze szczegółowymi zadaniami. Powiaty w swoich strategiach dbają
o poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój, który jest zgodny z założeniami
zrównoważonego rozwoju. W tym kierunku zmierzają wszystkie analizowane powiaty.
Korzystają one ze swoich walorów przyrodniczych, unikatowości kulturowych oraz rozwijają
współpracę transgraniczną.
Słowa kluczowe:
Strategia rozwoju, powiat, jakość życia.

THE QUALITY OF LIFE AS AN ESSENTIAL AIM OF THE
STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF CHOSEN
COUNTIES
Abstract
The development strategies for counties include missions / visions and the outlined main
directions of development together with specific tasks. Counties in their strategies take care of
improving the quality of residents' life through the development which is consistent with the
objectives of the sustainable development. This is the direction of all the analyzed counties.
They use their natural values, cultural uniqueness and develop a trans-border cooperation.
Keywords:
Strategy of development, county, quality of life.
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WSTĘP
Przedmiotem rozważań są inwestycje samorządowe – powiatowe, ich rodzaje oraz
kierunki, jak również misje i wizje powiatów zawarte w strategiach rozwoju. Działania
inwestycyjne podejmowane przez powiat są jednym z podstawowych czynników rozwoju
lokalnego. Finansowym odzwierciedleniem wspomnianych działań jest wielkość ponoszonych
przez samorząd wydatków. Strategia i plan rozwoju powiatu, dochody, oczekiwania
mieszkańców sprawiają, że kształtowanie się poziomu wydatków inwestycyjnych i ich
struktury ma zróżnicowany charakter2. Wspomniane zróżnicowanie obserwujemy również
w powiatach województwa podkarpackiego. Do analizy wybrano pięć powiatów należących
do południowej ściany województwa podkarpackiego. Należą do nich powiaty: jasielski,
krośnieński, sanocki, leski oraz bieszczadzki Podjęto próbę analizy kierunków rozwoju
prowadzących do poprawy jakości życia mieszkańców nakreślonych w strategiach rozwoju
wybranych powiatów. Przeanalizowano misje poszczególnych powiatów oraz kierunki działań
strategicznych.

ISTOTA JAKOŚCI ŻYCIA
Jakość życia to zagadnienie wieloznaczne, a jego definicja uzależniona jest od
perspektywy podmiotu podejmującego problem3. Istnieje więc wiele „jakości życia”, które są
odmiennie interpretowane przez psychologów, socjologów, pedagogów oraz reprezentantów
nauk medycznych4. WHO definiuje jakość życia jako „spostrzeganie przez jednostkę jej
pozycji w życiu w kontekście kultury i systemów wartości w jakich żyje oraz w relacji do jej
celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań”. Zależna od zdrowia jakość życia to: poczucie
jednostki co do jej stanu: fizycznego, psychicznego, pozycji społecznej. WHO wyodrębnia
sześć stanów podstawowych wymiarów dotyczących jakości życia: wymiar fizyczny, wymiar
psychologiczny, niezależność, relacje społeczne, środowisko i wymiar duchowy5.
Na większość tych wymiarów dotyczących codziennego życia mieszkańców, mają
wpływ władze powiatu poprzez działania strategiczne umieszczone w strategiach rozwoju.

2
3

4

5

J. Zygmunt, Ł. Mach, Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńskokozielskiego, Barometr Regionalny nr 4(26) 2011, s. 67-74.
A. Bańka, (1994). Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy. W: A. Bańka,
R. Derbis (red.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia (s. 19-40). Poznań - Częstochowa:
"Gemini" s.c.
J. Trzebiatowski, Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujeć
definicyjnych, Hygeia Public Health 2011, 46(1), s. 25-31.
Definicja jakości życia wg WHO, dokument elektroniczny: http://gabinetzdrowia.net.pl/definicja-zdrowiai-jakosci-zycia-wg-who.php
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ISTOTA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
Planowanie strategiczne to długofalowy proces kompleksowego działania, służący
określaniu i realizacji założonych celów zmierzających do poprawy jakości życia
mieszkańców. Podstawowe cechy charakteryzujące planowanie strategiczne to:
• wyznaczanie wiodących kierunków rozwoju,
• stwarzanie ram planowania szczegółowego,
• stwarzanie podstaw/ schematów do podejmowania codziennych decyzji,
• koncentracja kompetencji, energii i zasobów na kluczowe zadania,
W planowaniu strategicznym należy określić misję, obszary strategiczne oraz cele
strategiczne, jak również konkretne zadania realizacyjne6. W strategii, zostają umieszczone
ważne decyzje długofalowe, które muszą być podejmowane odpowiedzialnie.
Strategia to wybór określonego działania, a jej przyjęcie – gotowość do realizacji7 8.
Koncepcja strategicznego zarządzania rozwojem lokalnym jest w polskich realiach
zjawiskiem relatywnie nowym. W 1990 r. z mocy ustawy reaktywowany został lokalny
samorząd terytorialny, z autonomicznym majątkiem, osobowością prawną i decyzyjnością.
Powstała specyficzna gospodarka lokalna, z układem współzależnych podmiotów
gospodarujących i działających na danym terenie, z których każdy spełnia charakterystyczne
funkcje i dąży do zrealizowania własnych celów. Od tego momentu, gdy lokalne władze
zostały gospodarzem, takie terminy jak rozwój lokalny i zarządzanie rozwojem lokalnym
nabrały właściwej dlań treści i znaczenia9 10.
Rozwój samorządowej jednostki organizacyjnej charakteryzuje się złożonym
charakterem i wielofunkcyjnością. Nie może się odbywać w wyniku przypadkowych decyzji.
Ze względu na liczbę celów i zadań oraz ograniczone możliwości występuje konieczność
wyboru priorytetów realizacyjnych. Strategia rozwoju określa zestaw celów i zadań
realizacyjnych na cały okres jej obowiązywania11 12.
W krajach o rozwiniętym modelu demokracji obywatelskiej większość jednostek
samorządowych ma formalne sformułowania wizji czy misji13.
6
7

8
9
10
11
12

13

Strategia rozwoju powiatu leskiego na lata 2007-2013.
E. Pyrek-Bajcar, B. Ślusarczyk, Strategic aims of chosen municipalities of eastern part of subcarpathian
voivodeship [In:] Practical Applications of Environmental Research. Nauka dla Gospodarki. nr 3/2012.
(eds.). J.Kostecka, J. Kaniuczak. p. 155-166.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Planowanie Strategiczne jako narzędzie realizacji celów organizacji,
dokument elektroniczny [https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/79.pdf]
E. Pyrek-Bajcar, B. Ślusarczyk, … op. cit.
R. Brol, (red.) Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, wyd. AE Wrocław, 1998, s. 11-20.
Pyrek-Bajcar E., Ślusarczyk B., … op. cit.
M. Ziółkowski, Proces formułowania strategii rozwoju gminy, wyd. Instytut Przedsiębiorczości
i Samorządności.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu bieszczadzkiego do roku 2013.
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Rysunek 1. Struktura strategii.
Źródło: Opracowanie własne.

Misja powiatu nadaje ogólny kierunek, myśl przewodnią jego przyszłego rozwoju,
a także pośrednio określa dziedziny, którymi władze powiatu zamierzają zajmować się
w planowanym okresie14. Utożsamienie się z wizją jest istotne, jeśli członkowie społeczności
lokalnej mają wierzyć w ukierunkowany rozwój swojej gminy – muszą mieć poczucie, że ich
miasto, gmina czy powiat istnieje po to żeby go realizować15.
Misja stanowi wizytówkę rozwoju powiatu. Określa sposób w jaki powiat chce być
postrzegany przez otoczenie. Poprzez określenie dziedzin, którymi samorządy terytorialne
mają się zajmować, misja wskazuje główny kierunek rozwoju, poprawy jakości życia16.
Koncepcja wizji i utożsamienia się z nią dotyczy wszystkich aspektów kierunku rozwoju
powiatu. Gdy członkowie społeczności lokalnej rozumieją i wierzą w jasno sprecyzowane cele
w strategii rozwoju powiatu oraz widzą, jak inni wnoszą swój wkład w jej wzrost, przynosi to
duży efekt motywacyjny17. Sformułowana i przyjęta do realizacji wizja rozwoju powiatu ma
dla dalszych działań samorządu kluczowe znaczenie18.

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH POWIATÓW
Omawiane powiaty tworzą południową ścianę województwa podkarpackiego
i bezpośrednio ze sobą sąsiadują.
Powiat jasielski leży w południowej części województwa podkarpackiego. Powierzchnia
powiatu wynosi 831 km2. Powiat jasielski zamieszkuje ponad 114 tys. mieszkańców. Pod
względem administracyjnym dzieli się na 10 gmin, w tym 1 gminę miejską – Jasło oraz 9 gmin
wiejskich: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski,
Skołyszyn, Tarnowiec.

14
15
16
17
18

Strategia rozwoju powiatu leskiego na lata 2007-2013.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu bieszczadzkiego do roku 2013.
Strategia rozwoju powiatu leskiego na lata 2007-2013.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu bieszczadzkiego do roku 2013.
Strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego.
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Rysunek 2. Powiaty w województwie podkarpackim.
Źródło: http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/powiaty/podkarpackie1.bmp

Od zachodu graniczy z województwem małopolskim, od północy z powiatami: dębickim
i strzyżowskim, natomiast od wschodu z powiatem krośnieńskim. Powiat jasielski sąsiaduje
z powiatem bardejowskim po stronie słowackiej19.
Powiat jasielski cechuje różnorodność krajobrazu20. Część północna ma charakter wyżynny,
natomiast część południowa – górski21. Niezamieszkane obecnie tereny o bogatej historii,
stanowią fascynujące tło wtórnie zdziczałej przyrody, której walory doceniono tworząc tu w 1995
park narodowy. Ważnym atutem powiatu jest położenie na skrzyżowaniu szlaków drogowych
i kolejowych w relacji północ–południe i wschód–zachód22. Baza, która powstała w nowym
powiecie, daje możliwość wykorzystania całego potencjału ludzkiego oraz gospodarczego dla
wszechstronnego rozwoju, opartego na zasadach samorządności i prywatnej inicjatywie23.
Kolejny analizowany powiat, to powiat krośnieński. Jego powierzchnia wynosi 924 km²,
ludność 109 760 mieszkańców24. W miastach powiatu zamieszkuje 13 843 osoby25. Powiat
19
20

21
22
23
24

Strategia rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2007-2015.
Strategia rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2007-2015.
oficjalna strona internetowa powiatu jasielskiego http://www.powiat.jaslo.pl/
Ibidem.
Oficjalna strona internetowa powiatu jasielskiego http://www.powiat.jaslo.pl/
Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2001.
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obejmuje następujące gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Korczyna,
Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka oraz 95 wsi. Na północy
przeważają łagodne faliste wzniesienia Pogórza. Od strony południowej rozciągają się pasma
Beskidu Niskiego osiągające wysokość ponad 857 m. npm. (Góra Kamień). Góry te są łatwo
dostępne, lecz omijają je główne szlaki komunikacyjne. Urozmaicona rzeźba terenu powoduje
zróżnicowanie klimatyczne z zachowaniem cech klimatu górskiego. Omawiany obszar obfituje
w wody mineralne i termalne. Ogromnym bogactwem naturalnym regionu są lasy zajmujące
obszar ponad 32 tys. ha, co stanowi 34,5% ogólnej powierzchni. W rezerwatach zachowały się
relikty gatunków z innych faz zmian klimatu. Odrębność przyrodnicza, bogactwo żywej
przyrody, walory krajobrazowe oraz zachowany w dużym stopniu naturalny charakter zasobów
środowiska naturalnego spowodowały, iż obecnie region ten należy do wyjątkowych w skali
kraju, pod względem wielkości powierzchni objętej przepisami o ochronie przyrody.
Na przestrzeni wieków tereny te doznały wielu klęsk wojennych przez najazdy tatarskie,
szwedzkie, węgierskie, które pozostawiały spustoszenie, głód i epidemie26 27.
Trzeci z kolei, powiat sanocki znajduje się w południowo zachodniej części
województwa podkarpackiego. Od zachodu sąsiaduje z powiatem krośnieńskim, od północy
z brzozowskim od wschodu natomiast z powiatami leskim i bieszczadzkim. Powiat rozciąga
się na powierzchni 1224 km2, co czyni go drugim pod względem wielkości powiatem
w województwie podkarpackim, większy obszar zajmuje jedynie powiat lubaczowski.
Pod względem liczby ludności powiat sanocki plasuje się na 9 miejscu pośród powiatów
ziemskich, z rezultatem 94 666 – 77 os./km2, mniejszą gęstość zaludnienia mają jedynie
powiaty: przemyski (59 os./km os./km2) oraz bieszczadzki (19 os./km2). Liczba ludności
powiatu maleje i ogromny wpływ na to mają procesy migracyjne28. Ponad 1/3 obszaru to teren
chroniony przyrodniczo. Ponad 50% powiatu stanowią obszary leśne. Zwiedzaniu okolic służy
rozwinięta baza turystyczna. Ze względu na najbardziej sprzyjająca aurę i liczbę
organizowanych powiat najlepiej odwiedzać latem. Zimą jest on atrakcyjny ze względu na
rozbudowaną infrastrukturę do uprawiania sportów zimowych. Dzięki temu można obejrzeć tu
tak wyjątkowe zawody jak Ice Speedway, czy międzynarodowe zawody hokejowe lub
w jeździe szybkiej na lodzie29 30.
1 stycznia 2002 r. z powiatu bieszczadzkiego został wyodrębniony powiat leski. Znajduje
się on w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, w obszarze górskim
25

26
27
28

29
30

Ibidem.
Strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego.
Oficjalna strona internetowa powiatu krośnieńskiego http://www.powiat.krosno.pl/
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu sanockiego w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych
– raport 2008-2010.
oficjalna strona internetowa powiatu sanockiego http://www.powiat-sanok.pl/
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu sanockiego w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych
– raport 2008-2010.
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Bieszczadów. Od strony wschodniej graniczy z powiatem bieszczadzkim, od zachodniej
i północnej z powiatem sanockim a od strony południowej ze Słowacją. Zajmuje powierzchnię
834 48 km²., którą zamieszkuje 27 222 osób. W skład powiatu leskiego wchodzi 5 gmin:
Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina. Stolicą powiatu jest Lesko. Powiat leski rozpościera
się w strefie klimatycznej o charakterze górskim oraz podgórskim. W związku z tym, że
powiat leski charakteryzuje się niepowtarzalnym krajobrazem, dużą lesistością i bogatym
światem zwierzęcym prawie cały jego obszar jest chroniony. Wszystkie gminy znajdują się na
terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie powiatu
występują wody mineralne. Duże znaczenie w zakresie zasobów naturalnych mają ropa
naftowa i gaz ziemny. W okolicach Leska występują malachit, azuryt i uran, oraz rozproszona
mineralizacja kruszcowa miedzi, żelaza, arsenu, cynku, antymonu i ołowiu31 32.
Powiat bieszczadzki obejmuje najdalej wysunięty na południowy wschód obszar Polski.
W skład powiatu bieszczadzkiego wchodzą następujące gminy: gmina miejsko-wiejska
Ustrzyki Dolne oraz 2 gminy wiejskie Czarna i Lutowiska. Powierzchnia wynosi 1137,97 km²,
ludność ogółem: 23 320, ludność na 1 km2: 20, liczba sołectw: 50. Powiat graniczy
od wschodu z powiatem leskim i na niewielkim odcinku z powiatem sanockim, od północy
z powiatem przemyskim, natomiast od wschodu i południa granica powiatu pokrywa się
z granica państwową z Ukrainą, będącą równocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej.
Powiat bieszczadzki zaliczany jest do najpiękniejszych regionów Podkarpacia,
a charakterystyczne krajobrazy z bieszczadzkimi połoninami czynią z niego jeden
z najoryginalniejszych górskich zakątków naszego kraju. Na Sanie znajdują się dwa zbiorniki
wodne. Dostęp do zbiornika Solińskiego stwarza dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji.
Charakterystyczną cechą wyróżniającą Bieszczady jest tutejsza przyroda. W Bieszczadach
występuje odrębny niż w pozostałych polskich górach układ pięter roślinnych. Niezwykle
ciekawa jest burzliwa historia tych terenów. Powiat swoich szans upatruje przede wszystkim w
zrównoważonym rozwoju turystyki i usług okołoturystycznych przy wykorzystaniu unikalnych
walorów przyrodniczych. Cały obszar powiatu bieszczadzkiego objęty jest różnymi formami
ochrony. Dzięki staraniom władz samorządowych systematycznie poprawia się stan
infrastruktury. Rozwija się drobna przedsiębiorczość, tj. handel, rzemiosło i małe zakłady
przetwórstwa, głownie drzewnego i rolno-spożywczego. Atutem powiatu jest międzynarodowe
przejście graniczne w Krościenku, które umożliwia przejazd na Ukrainę, Węgry i do krajów
bałkańskich. Pomyślnie układa się współpraca transgraniczna z Ukrainą33 34.

31
32
33
34

Strategia rozwoju powiatu leskiego na lata 2007-2013.
oficjalna strona internetowa powiatu leskiego http://www.powiat-leski.pl/
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu bieszczadzkiego do roku 2013.
oficjalna strona internetowa powiatu bieszczadzkiego http://www.bieszczadzki.pl/
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MISJE / WIZJE ZAWARTE W STRATEGIACH ROZWOJU
WYBRANYCH POWIATÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCO:
1. Powiat jasielski:
Misja: powiat jasielski jest otwarty na potrzeby mieszkańców, przyjazny dla
przedsiębiorców i inwestorów, chroni swoje dziedzictwo historyczne i środowisko naturalne.
Wizja: powiat jasielski zapewni wystarczającą ilość miejsc pracy w przemyśle
i rolnictwie, będzie uporządkowany urbanistycznie, z funkcjonalnym układem
komunikacyjnym, z wykształconymi mieszkańcami, czystym środowiskiem naturalnym
i znanym szeroko dziedzictwem kulturowym35.
2. Powiat krośnieński:
Wizja: powiat krośnieński jest:
− miejscem przyjaznym dla ludzi żyjących w czystym środowisku,
− umożliwiający wysoki poziom życia poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy,
nowoczesną edukację oraz opiekę medyczną i troskę socjalną,
− kultywujący tradycje rękodzielnicze i kulturowe36.
3. Powiat sanocki:
Misja: powiat sanocki – obszar zrównoważonego rozwoju opartego na walorach
kulturowych, turystycznych i gospodarczych. Miejsce dobrobytu mieszkańców,
zadowolonych gości37.
4. Powiat leski:
Misja: obszar o zrównoważonym rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturowym,
przyjaznym środowisku naturalnemu, nastawiony na partnerską współpracę z podmiotami
lokalnymi i w strefie przygranicznej, otwarty na inwestycje. Mieszkańcy utrzymują się
z turystyki, produkcji ekologicznej żywności, produkcji drzewnej, hodowli oraz szerokiego
zakresu usług w lecznictwie uzdrowiskowym, handlu, drobnej wytwórczości, sporcie, chroniąc
dziedzictwo kulturowe38.
5. Powiat bieszczadzki:
Misja: powiat bieszczadzki regionem zmierzającym do wszechstronnego rozwoju ze
szczególnym naciskiem na turystykę, przy wykorzystaniu i zachowaniu unikalnych walorów
naturalnych. Zrównoważony rozwój powiatu zapewnia gościom atrakcyjne możliwości
wypoczynku i rekreacji, a mieszkańcom godne i szczęśliwe życie”39.

35
36
37
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Strategia rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2007-2015.
Strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego.
Strategia rozwoju powiatu sanockiego na lata 2004-2013.
Strategia rozwoju powiatu leskiego na lata 2007-2013.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu bieszczadzkiego do roku 2013.
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Cztery na pięć powiatów w swoich misjach/ wizjach użyło wyrażenia „zrównoważony
rozwój”. We współczesnym planowaniu strategicznym ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju,
który nie jest ukierunkowany jedynie konsumpcyjnie. W strategii powiatu jasielskiego nie
użyto bezpośrednio wyrażenia „zrównoważony rozwój” ale zwrócono uwagę na wszystkie trzy
filary ekorozwoju. Omawiane powiaty mają bardzo cenne przyrodniczo obszary i każdy z nich
dba o utrzymanie jak najlepszej jakości tych terenów. Zwrócono uwagę na unikatowość
dziedzictwa kulturowego. Nie pominięto rozwoju gospodarczego. Zawarto wszystkie elementy
mające wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.

KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH W POWIATACH:
JASIELSKIM, KROŚNIEŃSKIM, SANOCKIM, LESKIM
I BIESZCZADZKIM
Poniżej przedstawiono zestawienie głównych pól strategicznych. W powiecie jasielskim
priorytety wynikają z przeprowadzonej analizy problemów społeczno-gospodarczych powiatu,
analizy SWOT, hierarchizacji problemów i celów jak również z analizy dostępnych zasobów
powiatu i potencjalnych źródeł finansowania zadań40. Kierunki poprawy jakości życia
mieszkańców przedstawiają się następująco:
• rozwój gospodarczy i współpraca międzynarodowa,
• infrastruktura techniczna i ochrona środowiska,
• infrastruktura społeczna, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo mieszkańców, edukacja,
• kultura, turystyka, sport i rekreacja,
• obszary wiejskie i rolnictwa.
Powiat jasielski dąży do poprawy jakości życia mieszkańców zarówno poprzez rozwój
dziedzin dotyczących gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska. Dzięki takiemu podziałowi
zostaje zachowana zasada zrównoważonego rozwoju. Powiat jasielski jest powiatem który
tworzy granicę państwa i korzystając z tego faktu kładzie nacisk również na współpracę
międzynarodową. Dba o ochronę środowiska swoich unikatowych terenów.
W kolejnej strategii dotyczącej powiatu krośnieńskiego przedstawiono pola strategiczne,
które są najistotniejszymi działaniami samorządu powiatowego, a jednocześnie głównymi
kierunkami poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawą takiego wyboru była analiza ankiet
nt. problemów rozwojowych powiatu, rozmowy, spotkania, wizje terenowe oraz własne
przemyślenia i analizy41. Pola strategiczne powiatu krośnieńskiego wokół których będzie się
koncentrowała aktywna działalność samorządu to:
• aktywizacja gospodarcza terenów powiatu,
• problemy bezrobocia,
40
41

Strategia rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2007-2015.
Strategia rozwoju powiatu krośnieńskiego.
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•
•
•
•
•
•

rozwój turystyki i lecznictwa sanatoryjnego,
rozwój infrastruktury technicznej i drogowej,
program ekorozwoju środowiska przyrodniczego,
podnoszenie poziomu wykształcenia i przekwalifikowanie dorosłych,
rozwój i racjonalizacja opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Przedstawione problemy w polach strategicznych określono w ramach trzech obszarów
głównych dotyczących gospodarki, środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury społecznej.
Główne cele kładą nacisk na poprawę bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej wraz z lecznictwem
sanatoryjnym do którego są w powiecie odpowiednie warunki. Zadbano również o rozwój
mieszkańców, ich kwalifikacje, wykształcenie oraz rozwiązywanie problemów bezrobocia.
Nie pominięto również ochrony cennego środowiska przyrodniczego, na bazie którego rozwija
się lecznictwo sanatoryjne. Domeny strategiczne to obszary mogące stać się „kołami
zamachowymi” dla dalszego rozwoju powiatu służącego poprawie jakości życia mieszkańców.
W wyniku prac warsztatowych w powiecie sanockim wyodrębnione zostały cztery
uzupełniające się domeny strategiczne42:
• turystyka i kultura,
• gospodarka lokalna,
• infrastruktura techniczna i ochrona środowiska,
• zasoby ludzkie i infrastruktura społeczna.
W powiecie sanockim wymieniono wprawdzie tylko cztery domeny strategiczne, ale
wpisują się one we wszystkie trzy kierunki zrównoważonego rozwoju tj. gospodarka,
społeczeństwo oraz środowisko.
W strategii rozwoju sąsiedniego powiatu leskiego nakreślono 10 obszarów strategicznych
wymagających priorytetowych działań w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców43:
• rozwój przedsiębiorczości (sektor MŚP), produkcji i usług,
• rozwój rolnictwa ekologicznego,
• rozwój infrastruktury,
• rozwój oświaty i edukacji,
• przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,
• poprawa bezpieczeństwa publicznego,
• rozwój kultury i tradycji regionalnych,
• rozwój produktu regionalnego i bazy turystyczno – uzdrowiskowej,
• ochrona środowiska naturalnego,
• współpraca transgraniczna i euroregionalna.

42
43

Strategia rozwoju powiatu sanockiego na lata 2004-2013.
Strategia rozwoju powiatu leskiego na lata 2007-2013.
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Spośród analizowanych powiatów, powiat leski najbardziej szczegółowo podzielił
obszary strategiczne. Podział wpisany został w ramy ekorozwoju. Jako jedyny powiat
wyodrębnił rozwój rolnictwa ekologicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.
Celem powiatu poza współpracą transgraniczną jest również szersza współpraca europejska.
W ostatniej analizowanej strategii rozwoju dotyczącej powiatu bieszczadzkiego wytypowano
5 najważniejszych celów strategicznych przyświecających realizacji wizji dążącej do poprawy
jakości życia mieszkańców44:
• postęp cywilizacyjny i wysoka jakość życia,
• rozwój zasobów ludzkich,
• dobrze rozwinięta przedsiębiorczość,
• ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego na potrzeby turystyki,
• społeczność zintegrowana i otwarta na międzynarodową współpracę.
Powiat bieszczadzki podobnie jak pozostałe powiaty kieruje się zasadą zrównoważonego
rozwoju. Obok rozwijającej się przedsiębiorczości pojawia się wysoka jakość życia
w zintegrowanej społeczności żyjącej w cennym środowisku przyrodniczym podlegającym
ochronie.

PODSUMOWANIE
Podjęta w artykule problematyka inwestycji i rozwoju lokalnego jest ważna i aktualna
zarówno w teorii jak i w praktyce45. Plany rozwojowe powinny być wynikiem kompromisu
pomiędzy społecznymi potrzebami a finansowymi możliwościami ich zaspokajania46. Powiat
jasielski, krośnieński, sanocki, leski oraz bieszczadzki kierują się zasadą zrównoważonego
rozwoju i w myśl tej filozofii dążą do poprawy jakości życia mieszkańców. W każdym powiecie
zwrócono uwagę na rozwój gospodarki, przedsiębiorczości, ochronę środowiska przyrodniczego
oraz rozwój turystyki. Tylko trzy powiaty na pięć korzystają ze swojego położenia i rozwijają
współpracę międzynarodową. Cztery powiaty kładą nacisk na kultywowanie kultury oraz
utrzymanie unikatowości swoich terenów oraz produktów regionalnych.
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WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG NORM ISO W JEDNOSTCE
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (GMINIE)
Streszczenie
Usprawnienie pracy administracji publicznej pożądane jest zwłaszcza przez stosowanie
metod zarządzania, w jednostkach tych pełni rolę podmiotu świadczącego konkretne usługi dla
obywatela. Współczesne wymagania stawiane administracji oparte są na nowoczesnych
i skutecznych standardach jakościowych ISO 9001. W artykule przedstawiono informację
o serii norm ISO 9000, o korzyściach ich wdrażania, oraz metody wdrażania systemu
zarządzania jakością ISO 9001 w administracji publicznej na przykładzie urzędu gminy.
Słowa kluczowe:
ISO, administracja publiczna, system zarządzania jakością.

IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM ACCORDING TO ISO STANDARDS IN A PUBLIC
ADMINISTRATION UNIT (DISTRICT).
Abstract
Improvement of the public administration work is desirable particularly through applying
the methods of management, in these units it plays the role of a subject providing specific
services for citizens. Modern requirements met by the administration are based on the modern
and effective quality standards ISO 9001. The article presents information on the ISO 9000
series of standards, the benefits of their implementation, and the methods of implementing the
ISO 9001 quality management system in the public administration on the example of a district
office.
Keywords:
ISO, public administration, quality management system.
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SERIA NORM ISO 9000
Pojęcie systemu występuje w wielu dziedzinach nauki i przyjmuje różne znaczenie.
Jednakże w nauce organizacji i zarządzania mówi się o systemach zarządzania, określanych
jako konkretny uporządkowany zbiór reguł, norm i praktycznych umiejętności kadry
kierowniczej, określających zasady i sposoby zachowania przedsiębiorstw oraz instytucji,
które je kreują. Realizowany jest poprzez planowanie, organizowanie, motywowanie
i kontrolę. System jakości uwzględnia takie elementy, jak: środki i przedmioty pracy, metody,
technologie, pracownicy i wzajemne relacje pomiędzy tymi elementami. Do relacji tych
zaliczamy: kompetencje, zależności służbowe, czynności produkcyjne i inne. Istotą systemu
zapewnienia jakości jest odejście od dotychczasowego pojmowania jakości jako kontroli
wyboru. Za jakość bowiem odpowiada nie komórka jakości, lecz system zarządzania2.
Certyfikat ISO 9001 jest dokumentem potwierdzającym spełnienie przez jednostkę
administracji publicznej wymagań normy PN EN-ISO 9001. Z rodziny ISO 9000, tylko norma ISO
9001 podlega audytowaniu ze względu na zawarte w niej wymagania. Taki dokument przyznają
niezależne jednostki certyfikujące, które posiadają odpowiednią akredytację. Mogą to być
organizacje polskie jak Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jak również międzynarodowe
jak BSI Management Systems Polska Sp. z o.o. Powinno się dążyć do optymalizacji
mechanizmów panujących w urzędzie, zmniejszania kosztów, efektywnego zarządzania czynnikami ryzyka, podnoszenia zadowolenia klientów, stworzenia struktury umożliwiającą monitorowanie i zwiększanie efektywności działań w tych obszarach za pomocą normy ISO 9001.
Normy ISO 9000 składają się z 4 norm podstawowych:
• ISO 9000:2005 stanowi wprowadzenie do norm dotyczących zarządzania jakością.
Opisano w niej podstawy systemów zarządzania jakością oraz zdefiniowano
podstawowe terminy.
• ISO 9001:2008 zawiera wymagania co do systemu zarządzania jakością. Tę normę
może wprowadzić każda organizacja. Dzięki niej dąży się do zwiększenia
zadowolenia petentów. Norma ta stanowi podstawę do przeprowadzenia audytu
(zdolności urzędu do spełniania wymagań klientów, wymagań wynikających
z przepisów prawnych oraz własnych wymagań urzędu) przez niezależne jednostki
certyfikujące. Jest ona również podstawą audytów wewnętrznych (przeprowadzanych
w ramach urzędu, przez wyszkolonych audytorów wewnętrznych).ISO 9001 to bez
wątpienia ciesząca się największym uznaniem na świecie norma jakości, z której
korzysta ponad milion firm i organizacji w ponad 170 krajach3. Jej założenia odnoszą
się nie tylko do systemów zarządzania jakością, lecz również do ogólnych kwestii
związanych z systemami zarządzania. Dzięki niej, jednostka administracji publicznej
2
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J. Toruński, Wdrażanie systemu zarządzania jakości w administracji publicznej na przykładzie urzędu miasta,
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może osiągnąć większe zadowolenie klientów i lepszą motywację pracowników, jak
również ułatwić ciągłe udoskonalanie mechanizmów działania.
• ISO 9004:2009 zawiera wytyczne, dotyczące doskonalenia zarówno systemu
zarządzania jakością, jak również doskonalenia. Celem normy jest zadowolenie nie
tylko klientów urzędu, ale również pracowników. Podano w niej koncepcje, sugestie
i zalecenia, których zastosowanie zależy od kierowników(wójtów, burmistrzów)
i od tego, czy są one w danym momencie przydatne i odpowiednie do wdrożenia
w urzędzie. Zastosowanie strategii przedstawionej w normie ma prowadzić do
doskonalenia systemu zarządzania jakością, co z kolei jest motorem doskonalenia
wyników działalności całego urzędu i może prowadzić do kolejnych wyróżnień
np. Lider zarządzania w samorządzie lokalnym, profesjonalna gmina przyjazna
inwestorom, gmina fair play, itd. ISO 9004:2009: jest normą o charakterze
wytycznych i nie zawiera wymagań, nie jest przeznaczona do celów certyfikacji, nie
stanowi wytycznych do wdrożenia ISO 9001, zawiera wytyczne do doskonalenia
zarówno systemu zarządzania jakością, jak i całej organizacji urzędu, skupia się na
doskonaleniu wszystkich procesów w urzędzie, dotyczy doskonalenia zarówno
skuteczności jak i efektywności, ma na celu osiągnięcie zadowolenia wszystkich
zainteresowanych stron, wychodzi ponad wymagania ISO 9001 w kierunku
doskonałości organizacji, podaje wytyczne do samooceny organizacji, podaje
wytyczne do ciągłego doskonalenia organizacji.
• ISO 19011:2011 – W normie tej podano wytyczne dotyczące zarządzania
programami auditów, prowadzenia wewnętrznych lub zewnętrznych auditów
systemów zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego,
jak również dotyczące kompetencji i oceny auditorów. Norma jest przeznaczona do
stosowania przez szerokie gremium potencjalnych użytkowników, w tym auditorów,
organizacje wdrażające systemy zarządzania jakością i/lub systemy zarządzania
środowiskowego, organizacje chcące przeprowadzać audity systemów zarządzania
jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego z przyczyn kontraktowych,
organizacje zaangażowane w certyfikację lub szkolenia auditorów, certyfikację/rejestrację systemów zarządzania, akredytację lub normalizację w obszarze oceny
zgodności. Mimo że norma ma zastosowanie do auditowania systemów zarządzania
jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego, użytkownik może rozważyć
dostoso-wanie lub rozszerzenie podanych wytycznych w celu zastosowania do innych
rodzajów auditów, w tym auditów innych systemów zarządzania. Zamieszczono
w niej również terminologię dotyczącą auditowania np. co to jest dowód z auditu, jak
również dodatkowe praktyczne wskazówki np. jak przeprowadzić spotkanie
otwierające i przykłady pomocne przy stosowaniu normy oraz rysunki ilustrujące
kluczowe koncepcje jak np. ilustracja przebiegu procesu zarządzania programem
auditów,
koncepcja
kompetencji,
przykłady
poziomu
wykształcenia
i doświadczenia auditorów, metody oceny, itp.
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ROZWÓJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Proces wdrażania systemu zarządzania jakości w administracji publicznej
(samorządowej) rozpoczął się ponad 14 lat temu w Wielkiej Brytanii. Początkowo władzom
lokalnym chodziło przede wszystkim o poprawę jakości działania ich służb, bez formalnej
rejestracji systemu. Starania o certyfikat rozpoczęto dopiero wtedy gdy władze lokalne
uzyskały pewność, ze ich służby postępują zgodnie z oczekiwaniami obywateli, oraz że ich
służby postępują zgodnie z tymi standardami.
W wielu krajach wprowadzanie systemów zarządzania juz od kilku lat wspierane jest
przez rządowe programy promujące działania służące poprawie jakości działania władz
publicznych. Pod koniec lat osiemdziesiątych samorządy brytyjskie zastosowały po raz
pierwszy tzw. Karty Obywatelskie. Podstawową ich ideą była stała poprawa jakości usług
publicznych dla obywateli oraz zapewnienie, aby usługi publiczne odpowiadały potrzebom
i wymaganiom ich użytkowników. Poza tym od roku 1992 wprowadzono system nagród rządu
brytyjskiego Charter Mark w celu zachęcania do osiągania doskonałości w zakresie
świadczonych usług publicznych.
Inny zestaw rozwiązań był wprowadzony w jednostkach samorządu lokalnego. „Jednym
z elementów systemu organizacji usług publicznych w Wielkiej Brytanii, odnoszących się do
samorządów lokalnych jest system Best Value (Najlepszej Wartości) – opracowany w 1998 r.
i wprowadzany w życie od kwietnia 2000 r. – po opracowaniu odpowiednich rozwiązań
legislacyjnych. Kluczową, częścią systemu jest wyznaczenie szczegółowych wskaźników
wykonania i celów dla poszczególnych usług lokalnych. Juz od 1993 r. w Wielkiej Brytanii
istniał system ponad 200 wskaźników opracowanych przez Audit Commission – rządową
agencję audytorsko – kontrolną, mający zastosowanie do całości usług świadczonych przez
organy samorządowe. Obecnie proponowane przez rząd brytyjski rozwiązania znacznie
rozszerzają ten system i mają w zamierzeniu doprowadzić do wymuszenia usług lokalnych
o wysokiej jakości."
Wdrożenie „Zarządzanie jakością w administracji publicznej” rozpoczęto w Polsce
w 1998 roku. Wykorzystano w tym względzie rozwiązania opracowane i wykorzystywane
z sukcesami w administracji samorządowej krajów Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące
doświadczenia zostały uzyskane od rządu, samorządów i firm konsultingowych w Wielkiej
Brytanii, gdzie wypracowano w jasne rozwiązania, modele i narzędzia, które zostały
zastosowane w administracji publicznej.4
W Polsce zadania w zakresie usprawniania struktur administracji i sposobów jej
funkcjonowania są realizowane, jak do tej pory, w ramach kolejnych reform sektora
4

B. Mościcki, Certyfikat ISO dla samorządów, Prawo i Gospodarka, XI 2000.
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publicznego. Impulsem rozpoczęcia przez Kancelarię Rady Ministrów prac dotyczących
możliwości wprowadzenia w administracji publicznej systemów zarządzania jakością była:
• reforma systemu administracji publicznej, której celem by a m.in. poprawa jakości
działania administracji,
• świadomość wyzwań, jakie stoją przed całą polską administracją w związku
z procesem integracji ze strukturami Unii Europejskiej,
• uznanie, że szereg projektów pomocy doradczej dla rządu stwarza polskim władzom
publicznym okazję wymiany doświadczeń z zachodnimi partnerami, zdefiniowania
własnych celów i własnych słabych punktów, oraz lepszego przygotowania się do
wyzwań przyszłości.”5
Po reformach struktur przyszedł czas na systematyczne modernizowanie sposobów
działania administracji. Jest to zadanie pilne, szczególnie na obszarach, w których administracja, realizując swe funkcje, styka się bezpośrednio z obywatelami. Dlatego też konieczne staje
się wdrożenie standardów funkcjonowania urzędów administracji publicznej, usprawnienie
i ujednolicenie procedur administracyjnych oraz budowanie sprawnych i czytelnych systemów
informacji wewnętrznej i informacji dla obywateli. Te i inne zadania realizuje Główny Urząd
Administracji Publicznej. W czerwcu 2000 r. Urząd Służby Cywilnej rozpoczął realizację
w obrębie administracji centralnej dwuletniego programu „Przyjazna administracja”. Celem
jego jest poprawa jakości relacji struktury „urzędnik a obywatel”, poprawa jakości pracy
urzędów administracji rządowej, oraz poprawa społecznego wizerunku urzędników6.
Pierwszym polskim urzędem, który podjął prace nad wdrożeniem systemu jakości był
Urząd Miejski w Dzierżoniowie. W listopadzie 1999 roku uzyskał certyfikat jakości zgodnie
z ISO 9002. Celem tego systemu było dostosowanie organizacji pracy w urzędzie do potrzeb
mieszkańców. W roku 2000 certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu uzyskał pierwszy
powiat – powiat raciborski, oraz urząd miejski w Sopocie, kolejne samorządy wdrażają system
poprawy swojej pracy i oferowanych przez siebie usług.

METODYKA WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE
Zauważa się że metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach, które
dotychczas uzyskały certyfikat jakości, jest bardzo podobna. A mianowicie, po podjęciu
decyzji o wdrożeniu systemu jakości, jednostki te przystępowały do poszukiwania jednostki
konsultingowej, z której doradztwa korzystały przy budowie i wdrażaniu systemu jakości. Po

5
6

Tamże, s. 45.
B. Turowski, Uzyskać normę ISO to ambicja urzędów, Zarządzanie jakością, nr 3/2001, s. 47.
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podpisaniu umowy z firmą konsultingową wydawane jest zarządzenie władz jednostki
samorządowej o rozpoczęciu prac wdrożeniowych .
Decyzję o przebiegu wdrażania systemu poprzedza analiza zarówno samego
funkcjonowania urzędu, jak i możliwość jego rozwoju. Raport z analizy stanowi ocenę
organizacji, zawiera wiele zaleceń, uwag i opinii, które dobrze jest uwzględnić podczas prac
nad systemem.”7
W dalszej kolejności następuje opracowanie harmonogramu wdrażania systemu jakości,
określającego poszczególne etapy działania, dokonuje się wyboru zespołów wdrożeniowych,
audytów wewnętrznych i pełnomocnika ds. jakości, oraz przeprowadza szkolenia.
Szkolenie pracowników urzędu najczęściej obejmuje: szkolenie najwyższego
kierownictwa, szkolenie kierownictwa średniego szczebla i pracowników, szkolenie zespołów
wdrożeniowych i audytorów wewnętrznych. W trakcie szkoleń przekazuje się najważniejsze
informacje dotyczące wymagań modelu, definicji procesu, zasad identyfikowania, opisu
analizy i sposobów doskonalenia procesów. Jest to także czas, który powinien zostać
wykorzystany do przeszkolenia pracowników oraz do zademonstrowania zaangażowania
najwyższego kierownictwa8. Bezpośrednio po szkoleniu przystępuje się do uporządkowania
już istniejącej i opracowania nowej, wymaganej przez normę dokumentacji. Jest to okres
identyfikowania, opisywania i doskonalenia oraz ustanowienia zasad nadzoru procesów.
Każdy proces to zbiór określonych sposobów postępowania. Przygotowanie, realizacja
i weryfikacja procesów ma za zadanie realizację celów polityki jakości urzędu, z kolei procesy
są punktem wyjścia do nakreślenia jeszcze bardziej szczegółowych procedur i instrukcji
działania, opisujących schemat postępowania podczas realizacji zadań.
Dla ułatwienia prac i właściwego ich przeprowadzenia powołany jest zwykle zespół
wdrożeniowy składający się z przedstawicieli kierownictwa organizacji, oraz najważniejszych
pracowników. Zespół, podzielony na zespoły tematyczne, dokonuje identyfikacji analizy
najistotniejszych dla organizacji procesów w obszarze swego zainteresowania.
Podstawowe zasady, które są stosowane, to:
• identyfikacja procesów uwzględniająca podstawowe zadania urzędu i sposoby ich
realizacji,
• procesy zostają uporządkowane w postaci umożliwiającej przedstawienie powiązań
pomiędzy nimi, na przykład ich hierarchii, w której wyróżniono procesy główne,
operacyjne, i wspomagające lub w postaci diagramu.9

7

8

9

H. Pająk, Wdrażanie ISO 9001:2000 w Urzędzie Miejskim w Śremie, Gazeta Samorządu i Administracji,
28 styczeń-10 luty 2002.
P. Rogala, Przesłanki i uwarunkowania wdrażania systemu jakości samorządu terytorialnego, Materiały
informacyjne Stowarzyszenia Konsultantów Umbrela, Warszawa 2001.
H. Pająk, Doświadczenie we wdrażaniu SZJ w jednostkach administracji samorządowej, Stowarzyszenie
Konsultantów Umbrela, Warszawa 2001.
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Wymagania procesów przedstawiają się następująco:
• procesy główne – obejmujące zadania, które urząd musi realizować z mocy prawa;
• procesy operacyjne – będące elementami procesów głównych, bezpośrednio związane z realizacją usługi;
• procesy wspomagające – zabezpieczające niezbędne zasoby i zarządzanie systemem
jakości, pośrednio związane z realizacją usługi.
Wyboru dokonuje się, stosując metody technik grup nominalnych, wielokrotnego
głosowania, porównanie parami, oraz macierz korelacji.10
Wszystkie procesy są analizowanie przez zespoły tematyczne pod względem
konieczności dodatkowych regulacji w ich zakresie. Dokonuje się analizy dotyczącej stanu
„posiadania” procesów i dokumentów z zamierzeniem wykorzystania w maksymalnym
stopniu tego wszystkiego, co już istniało i skutecznie funkcjonowało. Dopiero w dalszym
etapie prac tworzy się dokumenty i procesy, których brak został stwierdzony w wyniku
porównania wymagań norm ze stanem posiadania.
Procesy rozrysowuje się w postaci diagramów postępowania typu liniowego lub
rozwiniętego. Diagramy przedstawiają wzajemne powiązania i następstwo czynności, oraz ich
przyporządkowanie realizatorom. Diagramy te poddaje się analizie dotyczącej poszczególnych
czynności, która uwzględnia między innymi takie elementy, jak: sekwencja działań, osoby
i komórki je realizujące, zasoby niezbędne do ich realizacji, oraz ilości i usytuowanie punktów
decyzyjnych. Taka analiza procesów przedstawionych w wersji graficznej wykazuje
podobieństwa i różnice pomiędzy tym, co już w organizacji funkcjonowało, a tym, czego
wymaga norma. Rozpatruje się także stopień pisania zasad realizacji poszczególnych
czynności w dokumentach funkcjonujących już w urzędzie.
Jeżeli w dotychczas stosowanej dokumentacji nie zostały zawarte wszystkie informacje,
zachodzi potrzeba opracowania dodatkowych dokumentów. W skład dokumentacji opisującej
funkcjonowanie procesów w urzędzie zawsze wchodzą:
• księga jakości;
• procedury wraz z wykorzystywanymi w nich formularzami:
− systemowe (wymagane przez normę),
− operacyjne (opracowane w wyniku wykazanej w opisanej poprzednio analizie
potrzeby w zakresie opisu zasad realizacji postępowania);
• instrukcje;
• akty normatywne wewnętrzne, tj. uchwały Rady Miejskiej, Zarządu Miejskiego,
zarządzenia burmistrza – prezydenta;
• akty normatywne zewnętrzne, tj. ustawy, rozporządzenia.11

10

H. Pająk, Wdrażania ISO 9001:2000 w Urzędzie Miejskim w Śremie, Gazeta Samorządu i Administracji
28 styczeń – 10 luty 2002.
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Zgodnie z wymagania normy konieczne jest ustalenie zasad nadzorowania dokumentacji
urzędu, co umożliwia m.in. dostępność aktualnych wersji takich dokumentów we wszystkich
miejscach, gdzie jest to niezbędne. Zmiany w dokumentacji muszą być odnotowane i formalnie
zatwierdzane, aby umożliwić szybkie odszukiwanie i ustalanie stanu zaawansowania realizowanej usługi.12 Procedury są wydawane zarządzeniem kierownika urzędu i podlegają ciągłym
zmianom, w miarę jak zmieniają się okoliczności spraw i same sprawy, których dotyczą.
Następnym zadaniem stawianym przed zespołem wdrożeniowym oraz kierownictwem
urzędu jest określenie mierników dla poszczególnych procesów i komórek organizacyjnych,
które pozwolą ustalić skuteczność realizowanych działań. Propozycje mierników dla procesów
w poszczególnych obszarach przygotowują zespoły wdrożeniowe. Wymaga to oczywiście
akceptacji kierownictwa urzędu. Dokonując wyboru, kieruje się ono wówczas kilkoma
zasadami. Poszukuje się parametrów poszczególnych usług realizowanych w komórkach
organizacyjnych, które należałoby wykreślić na 3 płaszczyznach:
• produktowy – dotyczący głównych cech wykonywanych usług (stosunek liczby
dobrych do złych itp.)
• procesowy – dotyczący kontroli procesu realizacji usługi – mierniki wewnętrzne
efektywności (czas realizacji, koszty, ilość spraw itp.)
• satysfakcji – dotyczące reakcji klienta na usługi lub wynikającej z kontaktu
z urzędem, mierniki takie zawsze dotyczą trzech podstawowych kategorii – jakości,
czasu i kosztów.
Traktując mierniki jako sposób rozumowania należy przyjąć następujące kryteria
podziału:
• na czym zależy klientowi (ostateczny efekt),
• na czym zależy przełożonemu (zużycie zasobów, cele organizacji),
• na czym zależy bezpośredniemu wykonawcy (dla właściwej realizacji procesu)13.
Wyniki pomiarów (roczne) wykorzystane są do określenia przedziałów zmienności
mierzonych parametrów, a następnie ustalenia celów (pożądanych parametrów wartości) dla
poszczególnych procesów. Umożliwia to określenie wymiernych i możliwych do
zrealizowania celów na bazie faktów, a nie domniemać czy chęci, oraz ustalenia standardów
realizacyjnych procesów i ich stosowania.
Standardy traktowane są w tym wypadku jako zbiór wartości parametrów
charakteryzujących daną usługę, znanych obu stronom i akceptowanych przez nie. Umożliwia
11

12

13

H. Pająk, Doświadczenie we wdrażaniu SZJ w jednostkach administracji samorządowej, Stowarzyszenie
Konsultantów Umbrela Warszawa 2001.
G. Grzesiowska, Wdrażane systemy – poprawa wewnętrznej organizacji czy rzeczywista poprawa stanu
usług dla mieszkańców?, Zarządzanie jakości w administracji samorządowej, Warszawa 2001, s. 33.
H. Pająk, Doświadczenie we wdrażaniu SZJ w jednostkach administracji samorządowej, Stowarzyszenie
Konsultantów Umbrela Warszawa 2001, s. 12.
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to przekazywanie realnych i prawdziwych informacji interesantom kontaktującym się
z urzędem, oraz wzrost ich zadowolenia. Zwykle są prezentowane klientom urzędów w formie
rozbudowanych wniosków lub kart informacyjnych zawierających podstawowe informacje na
temat sposobu, terminu i warunków realizacji spraw.
Równolegle z warunkiem wdrażania systemu przeprowadza się reorganizację, zmianę
struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego, oraz określa wartości i cele dla
poszczególnych komórek, a następnie opracowuje się politykę jakości wraz z mierzalnymi
celami jakościowymi, które będą podlegały ciągłym usprawnieniom.
Po udokumentowaniu systemu zarządzania jakością w księdze jakości przystępuje się do
przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych, których celem jest sprawdzenie, czy
urząd opracował i wdrożył wymagane normą dokumenty systemu. Podczas audytów
dokonywana jest ocena zgodności realizowanych zadań z przepisami prawnymi i zasadami
normy, oraz przyjętymi do systemu procedurami. Audyty wewnętrzne dokonywane są przez
przeszkolonych w tym zakresie pracowników urzędu, natomiast w przypadku audytu
przedcertyfikacyjnego system analizowany jest przezniezależnych audytorów jednostki
konsultingowej. W razie stwierdzenia niezgodności podejmowane są działania korygujące,
natomiast brak niezgodności podczas audytu przedcertyfikacyjnego upoważnia do wystąpienia
o certyfikację. Wówczas dokonuje się wyboru jednej z jednostek upoważnionych do nadawania
certyfikatów jakości, która przeprowadza audyt certyfikujący i potwierdza się spełnianie
wymagań normy przyznaniem certyfikatu. Certyfikat jakości jest świadectwem dokumentującym
zdolność urzędu do zapewniania odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług.

PODSUMOWANIE
Urzędy administracji samorządowej – to instytucje użyteczności publicznej.
Podstawą ich działania jest służba społeczności lokalnej przez zaspokojenie jej potrzeb
i uwzględnianie słusznych interesów. Urzędy administracji samorządowej, wykorzystując
środki budżetowe, świadczą usługi wynikające z zadań własnych i zleconych. Dlatego też dla
efektywnego wykorzystania środków budżetowych i zasobów, a przede wszystkim w celu
realizacji podstawowej misji urzędu, jaką jest zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej,
urząd administracji samorządowej powinien podjąć działania projakościowe usprawniające
funkcjonowanie organizacji sektora publicznego kształtującego warunki rozwoju sektora
prywatnego. Konieczność ta podyktowana jest szczególnie zaufaniem obywateli14.
Współczesne pojmowanie jakości, czyli spełnianie uświadamianych i nieuświadamianych
potrzeb, oczekiwań klientów, to nie tylko jakość świadczonych usług, ale także jakość organizacji

14

S. Wysocki, Przyjazny i sprawny urząd - usługi publiczne sprawnej jakości, Międzynarodowa Szkoła
Jakości IV wersja – sektor publiczny 18-19 kwietnia 2002.
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pracy w urzędzie i jakość zarządzania urzędem. Dlatego też, dotychczasowy model administracji
opartej na biurokratycznej racjonalności został w większości krajów europejskich zanegowany
i zastąpiony przez model menedżerskiego zarządzania publicznego, charaktery-zujący się m.in.
tym, że administracja jest zorientowana na obywatela, następuje oddzielenie funkcji
strategicznych od funkcji operacyjnych, przekazuje się wykonywanie usług publicznych
konkurującym ze sobą organizacjom spoza administracji. Naturalną konsekwencją przyjścia tego
sposobu zarządzania jest podporządkowanie działań oczekiwaniom obywateli. A oczekują oni od
urzędników przychylności, usprawnienia pracy w celu skrócenia czasu oczekiwania na
załatwienie spraw, przejrzystości procedur, wyczerpującej i zrozumiałej informacji15.
Duża liczba urzędów trapi podobny problem, a mianowicie niedostateczna komunikacja
i koordynacja pomiędzy jego biurami. Paradoksalne jest to iż, urzędnicy też nie jednokrotnie
nie wiedzą jak są podejmowane decyzje i czy istnieje związek pomiędzy ich czynnościami,
a działaniami innych części urzędu. Jedną z przyczyn jest sztywny podział na komórki
organizacyjne, sztuczne mechanizmy koordynacji zapisane w regulaminie organizacyjnym.
Bywa, że każdy wydział ma własne metody uzgodnień i wymiany informacji. Urzędem
zarządza się poprzez struktury wydziałowe, a nie poprzez realizowane procesy, szczególnie te
wykraczające poza granice poszczególnych wydziałów, których wymaga od organizacji norma
ISO 9000.
System zarządzania jakością, oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2000, pozwala
organizacjom publicznym odejść od sztywnego, strukturalnego kierowania poszczególnymi
komórkami na rzecz zarządzania procesami, jakie są w organizacji realizowane. Podejście
takie pozwala na dostosowanie działania organizacji do wymagań klientów a tym samym
uzyskania swoistej „wartości dodanej” do tradycyjnych, administracyjnych czynności. Taką
wartością dodaną w urzędzie będzie uzyskanie satysfakcji obywateli ze sposobu, w jaki są
obsługiwani przy zwykłych czynnościach administracyjnych16.
Urzędy administracji publicznej powinny więc podejmować działania doskonalące
zarządzanie urzędem, jak również działania nastawione na podniesienie jakości obsługi
interesantów i zwiększenie efektywności organizacyjnej. Zapewne norma ISO 9000 nie jest
jednym panaceum na poprawę systemu zarządzania w jednostce samorządowej. Jednakże
formalny, uporządkowany charakter normy ma takie wymagania, jak: „(...) odpowiedzialność
kierownictwa, analiza i monitorowanie procesów, działania doskonalące, wymóg tworzenia
dokumentacji systemu – zachęcają do rozpoczęcia wdrażania tych norm.”17

15
16

17

Urzędnicy nadal za kulturą tajemnicy, Rzeczpospolita, 5 marzec 2002.
S. Wysocki, Przyjazny i sprawny urząd – usługi publiczne dobrej jakości, Międzynarodowa Szkoła Jakości
IV sesja – sektor publiczny 18-19 kwietnia 2002.
B. Turowski, Uzyskać normę ISO to ambicja urzędów, Problemy jakości marzec 2001.
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Spełnienie wymagania normy ISO 9000 zapewnia doprowadzenie do tego, by
w organizacji:18
• następowała powtarzalność postępowania,
• jakość była wynikiem planowanych działań, a nie przypadku,
• sposób postępowania był ustalony i udokumentowany,
• położony był nacisk na zapobieganie, a nie na naprawianie,
• wiedza i doświadczenie były własnością organizacji, a nie personelu, z kolei
osiągnięcie tego stanu umożliwia zmianę wizerunku administracji, ponieważ pozwala
wyeliminować wszelkie mankamenty w funkcjonowaniu urzędu i zwiększa jego
wiarygodność.
Wprowadzenie wewnętrznych mechanizmów zarządzania w urzędzie, zwiększy
efektywność wykorzystania zasobów i koncentracji zarządu na sprawach strategicznych,
a nie na bieżącym sterowaniu pracą urzędu. To tylko niektóre warunki, jakie stawia dzisiejszy
rynek. Aby sprostać tym wymaganiom, konieczne jest wypracowanie strategii, której celem
będzie podnoszenie efektywności prac urzędu, co umożliwi rozwój lokalny.19
Konieczność wdrażania systemów zarządzania jakością jest obecnie dostrzegana przez
wszystkie nowoczesne przedsiębiorstwa chcące zachować lub wzmocnić swoją pozycję na
konkurencyjnym rynku. Wdrożony i udokumentowany system zarządzania jakością podnosi
wiarygodność instytucji, poprawia jej image, a także stanowi dodatkowy czynnik promocji
urzędu.
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JAKOŚĆ ŻYCIA JAKO KRYTERIUM
ZRÓWNOWAŻONEGO I TRWAŁEGO ROZWOJU
Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie na elementy wyznaczające jakość życia człowieka
wynikające z wdrażania idei zrównoważonego rozwoju na płaszczyźnie ekonomicznej,
ekologicznej oraz społecznej. Rozwój zrównoważony i trwały pozwoli zapewnić poprawę
jakości życia współczesnych i następnych pokoleń poprzez kształtowanie właściwych
proporcji między trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym.
Wykazano, że realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju ma mieć odzwierciedlenie
w rzeczywistym obrazie wyznaczników warunkujących jakość życia we współczesnym
świecie. W związku z tym wzrasta rola i znaczenie instrumentów prawnych służących do
sterowania ochroną środowiska, gdyż to właśnie ochrona środowiska ma polegać na działaniu
umożliwiającym zachowanie bądź przywrócenie równowagi przyrodniczej koniecznej
do zapewnienia współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia oraz
realizacji prawa do korzystania z zasobów naturalnych. Znalezienie sposobu na zapewnienie
harmonii pomiędzy wzrostem gospodarczym w kategoriach czysto ekonomicznych a poprawą
stanu środowiska naturalnego należy właśnie do meritum idei zrównoważonego rozwoju.
Co więcej pojęcie to obejmuje i takie elementy, jak: dostęp do edukacji, systemu ochrony
zdrowia czy rozwój kulturowy. Tego typu elementy obok otaczającej nas przyrody tworzą
jakość życia. Trzeba zatem stwierdzić, że stosowanie wyłącznie ekonomicznych mierników
dobrobytu nie odzwierciedla w pełni rzeczywistego poziomu rozwoju poszczególnych krajów
a tym samym warunków jakości życia ich mieszkańców.
Słowa kluczowe:
Rozwój zrównoważony, trwały rozwój, ekorozwój, jakość życia, ład społeczny,
ekonomiczny i ekologiczny, wskaźniki rozwoju zrównoważonego.

QUALITY OF LIFE AS A CRITERION
FOR SUSTAINABLE AND STABLE DEVELOPMENT
Abstract
The aim of this article is to identify the elements governing the quality of life resulting
from the implementation of ideas of sustainable development at the economic, environmental
1
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and social planes. The sustainable and stable development will enable to ensure the
improvement of the quality of life for present and future generations through shaping an
appropriate balance between three types of capital: economic, human and natural. The article
shows that the implementation of the concept of sustainable development is to be reflected in
the actual image of the determinants conditioning the quality of life in the modern world.
Therefore, the role and importance of legal instruments to control the environment protection is
increasing, because it is the protection of the environment that is to rely on the action enabling
preserving or restoring the natural balance needed to ensure that current and future generations
will have favourable conditions of life and will realize the right to use natural resources.
Finding the way to ensure harmony between an economic growth in purely economic
categories and the improvement of the state of the environment falls into the merits of the idea
of sustainable development. Moreover, this notion includes such items as: access to education,
health care system or cultural development. These types of elements next to the surrounding
nature create the quality of life. Therefore, it is necessary to conclude that the use of
exclusively economic measures of well-being does not fully reflect the real level of the
development of particular countries, and thus the quality of life conditions of their inhabitants.
Keywords:
Sustainable development, stable development, eco-development, quality of life, social,
economic and ecological order, indicators of sustainable development.
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WSTĘP
Koncepcja zrównoważonego rozwoju odegrała w drugiej połowie XX wieku olbrzymią
rolę w kształtowaniu sposobu myślenia o wzajemnych stosunkach pomiędzy społeczeństwem,
gospodarką i zasobami środowiska przyrodniczego. Opiera się ona na założeniu, iż istnieje
rozwiązanie kompromisowe między dalszym rozwojem ekonomicznym a zachowaniem
środowiska w jak najlepszym stanie. Szczególną uwagę przypisuje ona istnieniu
współzależności rozwoju ekonomicznego, społecznego i jakości środowiska. Daje ona światu
możliwość zachowania istniejących walorów przyrody poprzez ograniczenie degradacji
środowiska naturalnego, które w wieku XX zostało przez człowieka bardzo „naruszone”.
Jej realizacja z jednej strony jest wymogiem czasu, z drugiej zaś świadczy o naszej
odpowiedzialności za przyszłe pokolenia [Mazur-Wierzbicka E., 2006, s. 317].
Współcześnie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jest jednym
z najważniejszych wyzwań dzisiejszego świata. Sam termin „zrównoważony rozwój” powstał
w 1992 r. na tzw. Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, gdzie został określony jako trwały
i zrównoważony rozwój, który spełnia potrzeby czasów obecnych, nie naruszając zdolności
przyszłych pokoleń do spełniania ich własnych potrzeb [Jaworowski P., Sobków Cz., Zarębski
M., 2001, s. 91]. Pojęcie to w sposób najbardziej przejrzysty i powszechnie stosowany zostało
zdefiniowane przez powstałą w 1987 r. Światową Komisję G. Brutland do spraw Środowiska
i Rozwoju. Określa ona zrównoważony rozwój, jako taki, w którym potrzeby obecnego
pokolenia mogą być zaspokajane bez pozbawiania możliwości zaspokojenia potrzeb
przyszłych pokoleń. Rozwój ten odnosi się do aspektów środowiskowych, gospodarczych
i społecznych. Wspomniana Komisja przyczyniła się do zwołania w 1992 r. w Rio de Janeiro
drugiego Szczytu Ziemi, który był najistotniejszym wydarzeniem dla wdrażania idei
zrównoważonego rozwoju. Na tej Konferencji uchwalono 5 kluczowych dokumentów,
tj.: Agendę 21, Deklarację z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju (zawierającą 27 zasad
i będącą rodzajem kodeksu postępowania człowieka wobec środowiska naturalnego), Ramową
Konwencję w sprawie Zmian Klimatu, Konwencję o Bioróżnorodności i Deklarację o Lasach.
Najistotniejszym dokumentem jest Agenda 21 będąca programem działań, jakie należy
podejmować w perspektywie XXI wieku w zakresie środowiska i rozwoju. Dokument ten
zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony zasobów naturalnych i racjonalnego
gospodarowania nimi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Agenda 21
składa się z czterech części. W pierwszej omówiono zagadnienia społeczne i ekonomiczne.
W drugiej przedstawiono problemy ochrony środowiska i gospodarowania zasobami
naturalnymi. Część trzecia odnosi się do roli, jakie w realizacji Agendy 21 powinny pełnić
grupy społeczne. Czwarta część dotyczy możliwości realizacji poszczególnych zaleceń.
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Odnowienie postanowień z Konferencji z 1992 r. oraz rozwinięcie osiągnięć dokonanych po
tym Szczycie miało miejsce 10 lat później w Johannesburgu. [Wskaźniki… 2011, s. 5].
Mimo wieloletniej dyskusji samo pojęcie zrównoważonego rozwoju nie jest do tej pory
precyzyjnie zdefiniowane. Od początku 90-tych lat XX wieku ulega ono zmianie pod
wpływem nowych wyobrażeń, u podstawy których leży między innymi uwzględnianie
ekonomicznych, ekologicznych, socjalnych celów, sposobów obserwacji zjawisk i szerokich
możliwości harmonizacji określonych wymiarów i celów. Najprościej ujmując ekorozwój
oznacza rozwój lub wzrost społeczno-gospodarczy uwzględniający wymogi ekologiczne
[Mazur-Wierzbicka E., 2006, s. 317].

DEFINICJA JAKOŚCI ŻYCIA
Pojęcie jakości życia omawiane było przez wielu teoretyków i badane przez wielu
badaczy wyodrębnić można różne propozycje rozumienia tego terminu. Jakość życia – za
Barbarą Piontek – definiuje się jako spełnienie obiektywnych norm aksjologicznych, przy
jednoczesnym zaspokajaniu subiektywnych oczekiwań jednostki, w stopniu co najmniej
zadowalający [Piontek B., 2006, s. 125-126]. Kategoria godność człowieka w szerokim
rozumieniu oznacza, że człowiek jest wartością podstawową. W obszarze natury godność
człowieka determinowana jest faktem, że człowiek jest osobą, a jako osoba jest
indywidualnością pod względem anatomicznym, czynnościowym i umysłowym.
Jest niepowtarzalny w swojej jednorazowości [Letkiewicz S., 2009, s. 49-60]. A kategorię
rozwój – jako proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej
złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych, podporządkowany godności osoby
ludzkiej i spełniający kryteria artykułowane przez depozyt niezrelatywizowanych wartości
[Piontek B., 2006, s. 125-126]. Z kategorią rozwój ściśle wiąże się kategoria rozwój
zrównoważony i trwały. W literaturze nie jest ona jednoznacznie defilowana. Definicje między
innym zinwentaryzowała B. Piontek [Piontek B., 2002, s. 15-26], a F. Piontek wykazał, że
rozwój zrównoważony posiada własną naturę, własną oryginalną jakość. Jest koncepcją
naturalną, a nie kolejną propozycją intelektualną [Piontek F., 2006, s. 283-291].
W tym ujęciu definicja rozwoju zrównoważonego i trwałego jest następująca: jest to
trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie
właściwych proporcji miedzy trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym (E), ludzkim (L)
i przyrodniczym (P) [Piontek F., 2006, s. 283-291]. I właśnie ta definicja znalazła pełną
akceptację na szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu (2002). Jakość życia
będąca składową treści definicji rozwój zrównoważony i trwały pełni w niej funkcje
kryterialne. Definicję rozwoju zrównoważonego zawartą w Raporcie Komisji ONZ
ds. Środowiska i Rozwoju Our Common Future z 1987, zrównoważony rozwój jest tu
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definiowany „jako proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego
pokolenia z zachowaniem możliwości zaspokojenia tych samych aspiracji przez przyszłe
pokolenia [Leks-Bujak E., 2009, s. 84-85] Nadto kategoria rozwój zrównoważony może
występować jako zasada, która oznacza, że jeden podmiot (układ) nie może rozwijać się
kosztem pozostałych [Piontek F., 2006, s. 283-291]. Na takie rozróżnienie w kategorii rozwój
zrównoważony i trwały zwrócił właśnie uwagę F. Piontek, a ma ona swoje uzasadnienie w
Konstytucji RP: art. 5 i 20 – ten ostatni określa koncepcję rozwoju – społeczna gospodarka
rynkowa; [Piontek F., 2006. s. 283-291]. Nie ulega jednak wątpliwości, że jakość życia jest
kategorią o bardzo szerokim zakresie pojęciowym.
W ramach tej kategorii wyodrębnić można wiele podgrup – zależnie od przyjętego
kryterium. Szczególnie ważne jest kryterium obiektywności jakości życia. W przypadku jego
zastosowania wskazać można obiektywną i subiektywną jakość życia Obiektywna jakość życia
jest zbliżona znaczeniowo do pojęcia warunków życia lub poziomu życia, które oznaczają
całokształt obiektywnych warunków o charakterze infrastrukturalnym, w jakich żyje
społeczeństwo (grupy społeczne, gospodarstwa domowe i jednostki). Wiążą się one głównie z:
1. kondycją materialną,
2. zabezpieczeniem egzystencjalnym,
3. zabezpieczeniem środowiskowym życia jednostek [Słaby T., 2007, s. 104].
Określając obiektywną jakość życia wykorzystuje się zwykle dane dostępne w ramach
statystki publicznej. Pomiar tej jakości dokonywany jest przez wskaźniki obiektywne,
występujące najczęściej w formie naturalnych miar natężenia (ilościowych lub
wartościowych).
Obiektywna jakość życia dotyczy najczęściej takich zagadnień jak:
• aktywność ekonomiczna (funkcjonowanie na rynku pracy),
• sytuacja dochodowa i sposób gospodarowania dochodami,
• wyżywienie,
• zasobność materialna,
• warunki mieszkaniowe,
• korzystanie z pomocy społecznej,
• kształcenie dzieci,
• uczestnictwo w kulturze i wypoczynku,
• korzystanie z usług systemu ochrony zdrowia,
• ubezpieczenia i zabezpieczenia emerytalne,
• postawy proekologiczne itp.
Subiektywna jakość życia to ocena stopnia zaspokojenia potrzeb. W literaturze jest wiele
definicji tej kategorii, w których istnieje jednak zgodność, że jest ona związana
z subiektywnym postrzeganiem własnego życia w ramach określonego systemu wartości
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i w określonych warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Uwzględniany zakres
subiektywnego obrazu jakości życia obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak:
• ogólna ocena życia fizycznego,
• ocena zadowolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów życia fizycznego, w tym
stanu zdrowia fizycznego,
• ogólna ocena dobrobytu (stanu posiadania),
• ocena zadowolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów dobrobytu (w tym ocena
materialnego poziomu życia, stanu finansów osobistych – dochodów osobistych,
ubezpieczeń i zabezpieczeń emerytalnych itp.),
• ogólna ocena dobrostanu psychicznego,
• ocena zadowolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów dobrostanu psychicznego
(w tym ocena stanu zdrowia psychicznego, objawów psychosomatycznych, różnych
rodzajów stresu życiowego, radzenia sobie ze stresem, symptomów depresji
psychicznej, stanu równowagi emocjonalnej itp.),
• ogólna ocena dobrostanu duchowego (błogostanu, uczuciowości);
• ocena zadowolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów dobrostanu duchowego
(w tym ocena woli życia, poczucia szczęścia, poczucia miłości bezwarunkowej,
poczucia empatii wobec siebie i innych itp.),
• ocena postaw i zachowań społecznych, w tym kapitału społecznego,
• ocena wsparcia społecznego,
• ocena swojej sytuacji na rynku pracy i kariery zawodowej,
• ocena stylu życia oraz indywidualnych zachowań i nawyków,
• ocena skłonności do ryzyka itp. [Borys T., Rogala P., 2008. s. 13].
Znaczenie prowadzenia równoczesnego wskaźnikowego pomiaru obiektywnej
i subiektywnej jakości życia wynika ze złożoności relacji między tymi kategoriami.
Jakość życia można traktować w sposób obiektywny bądź subiektywny jednakże zawsze
wiąże się ona z rzeczywistą sytuacją człowieka, dysharmonią pomiędzy osobistymi potrzebami
a zasobami tkwiącymi w otoczeniu społecznym, ekonomicznym i ekologicznym,
obiektywnymi atrybutami świata. Pełny obraz jakości życia uzyskuje się badając zarówno jej
obiektywny jak i subiektywny wymiar.

JAKOŚĆ ŻYCIA W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM
Koncepcja zrównoważonego rozwoju znalazła swój wyraz w pracach wielu organizacji,
ujęta została w wielu dokumentach. W uchwalonej deklaracji z Rio w sprawie środowiska
i rozwoju czytamy m.in. „Istoty ludzkie stanowią centrum zainteresowania w procesie
trwałego i zrównoważonego rozwoju. Mają prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii
z przyrodą, […] Aby osiągnąć trwały i zrównoważony rozwój oraz poprawę jakości życia
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wszystkich ludzi, państwa powinny ograniczać bądź wyeliminować modele produkcji lub
konsumpcji zakłócające ten rozwój oraz promować odpowiednią politykę demograficzną”
[Wiąckowski S.K., 2000, s. 496 ]. Rozwój zrównoważony i trwały oznacza zapewnienie
trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie
właściwych proporcji między trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, ludzkim
i przyrodniczym. Jest to, zatem rozwój oparty na właściwe ukształtowanych strukturach,
których składową jest środowisko przyrodnicze, a kryterium integrującym – poprawnie
zdefiniowana jakość życia.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju w UE powstała w 2001 r., a następnie została
zaktualizowana w czerwcu 2006 r. Naczelnym celem Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest
„określenie i rozwój działań, dzięki którym UE będzie mogła zapewnić obecnym i przyszłym
pokoleniom stały wzrost jakości życia poprzez tworzenie społeczności opartych na zasadach
zrównoważonego rozwoju, tj. społeczności wydajnie gospodarujących zasobami i z nich
korzystających, czerpiących z potencjału gospodarki w zakresie innowacji ekologicznych
i społecznych, a przez to zapewniających dobrobyt, ochronę środowiska naturalnego i spójność
społeczną”. Również w tym dokumencie zrównoważony rozwój oznacza, że potrzeby
obecnego pokolenia należy zaspokajać bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania potrzeb
przyszłych pokoleń.
Do celów głównych Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE zaliczono:
• ochronę środowiska naturalnego,
• sprawiedliwość i spójność społeczną,
• dobrobyt gospodarczy,
• realizację zobowiązań UE w skali międzynarodowej.
•
•
•
•
•
•
•

Jako podstawowe wyzwania strategii przyjęto:
zmianę klimatu i czystą energię,
zrównoważony transport,
zrównoważoną konsumpcję i produkcję,
ochronę zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi,
zdrowie publiczne,
integrację społeczną, demografię i migracje,
wyzwania w zakresie globalnego ubóstwa i trwałego rozwoju [Wskaźniki… 2011, s. 7].

Strategia „Europa 2020” jest zarówno kontynuacją śmiałej wizji rozwoju nakreślonej
przez Strategię Lizbońską, jak i próbą odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, które ze
wzmożoną siłą ujawniły się podczas ostatniego kryzysu, który przyniósł największe, od co
najmniej 80 lat załamanie gospodarcze oraz uwidocznił poważne słabości strukturalne
gospodarek europejskich. Zrównoważony rozwój jest zasadą ustrojową Wspólnoty
Europejskiej.
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Strategia „Europa 2020” ma być europejską odpowiedzią na odczuwalne teraz silniej niż
jeszcze przed dekadą globalne wyzwania, w tym rosnącą konkurencję ze strony Stanów
Zjednoczonych i wschodzących potęg gospodarczych – Indii i Chin, zmiany klimatu oraz
wyczerpujące się zasoby naturalne czy obserwowany proces starzenia się społeczeństw,
stanowiący poważne zagrożenie dla europejskiego modelu socjalnego. Rosnące koszty
utrzymania sektora emerytalnego i opieki zdrowotnej będą niewątpliwie stanowiły jedno
z najpoważniejszych wyzwań dla krajowych systemów finansów publicznych. W tych
warunkach jedynie śmiałe i skoordynowane działania obejmujące europejskie instytucje,
państwa członkowskie, regiony oraz partnerów społeczno-gospodarczych i przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego będą gwarantem sukcesu. Ryzyko niewykorzystania tej szansy
jest zbyt wysokie groziłoby nam wejście w długi okres powolnego wzrostu gospodarczego
oraz marginalizacja na arenie międzynarodowej. Atutem Unii Europejskiej jest głęboko
zaawansowany proces integracji gospodarczej w oparciu o instytucje wolnego rynku i unii
monetarnej, a dalsze znoszenie ograniczeń dla jednolitego rynku wewnętrznego mogłoby
stanowić nowy impuls prowzrostowy. Ważne przy tym jest wspieranie procesów
harmonijnego rozwoju wszystkich regionów, w szczególności poprzez odblokowanie
procesów wzrostowych pozwalające zachować proporcjonalny udział poszczególnych państw
członkowskich w osiąganiu celów strategii „Europa 2020” [www.kpr.gov.pl]
W Polsce koncepcja zrównoważonego rozwoju została uznana za zasadę konstytucyjną.
Zgodnie z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stwierdza, się,
że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju. [Konstytucja Rzeczypospolitej Polski, s. 2].
Ponadto nawiązanie do koncepcji zrównoważonego rozwoju występuje w art. 74
w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasady sprawiedliwości pokoleniowej
i ochrony środowiska:
1. władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnemu i przyszłym pokoleniom,
2. ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych,
3. każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska,
4. władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu
środowiska. [Konstytucja Rzeczypospolitej Polski, s. 15]. Zapis ten zobowiązuje
władze publiczne do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne
obecnym i przyszłym pokoleniom.
Pojecie to zostało rozwinięte w ustawie „Prawo ochrony środowiska”. Przez
zrównoważony rozwój rozumie się w niej taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym
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następuje proces integrowania
działań politycznych, gospodarczych i społecznych,
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak
i przyszłych pokoleń [Nowak M. J., 2012, s. 112]. Z powyższych rozważań, założeń
i rekomendacji wynika jednoznacznie, że rozwój zrównoważony jest procesem ciągłym,
dążącym do realizacji zdefiniowanych celów. Rozwiązaniem idealnym będzie więc trwała
równowaga trzech wymiarów rozwoju zrównoważonego, tzn. rozwoju gospodarczego,
rozwoju społecznego i racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska (przestrzeni
ekologicznej) stawiającym w centrum człowieka, dążącym do zaspokojenia jego potrzeb
w różnych sferach życia społeczno- gospodarczego zgodnie z prawami przyrody, stanowiących
o jego jakości życia i dobrobycie w ramach rozwoju wielopokoleniowego.

WSKAŹNIKI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
Rozwój zrównoważony rozumiany jako rozwój mający na celu wzrost gospodarczy
zapewniający ludziom dobrobyt, z równoczesnym uwzględnieniem dobra społecznego,
sprawiedliwości oraz zachowaniem zasobów i walorów środowiska naturalnego, pozwala na
określenie jego wymiaru ekonomicznego w formie wskaźników rozwoju zrównoważonego.
Warunkiem skuteczności wprowadzenia koncepcji rozwoju zrównoważonego w praktyce jest
opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru tego rozwoju. Wobec czego należy określić
i przyjąć stosowne wskaźniki, które przedstawią ocenę wdrażania tego procesu. Wskaźniki to
podstawowe narzędzie monitoringu i oceny określonego procesu, przedsięwzięcia, które
zmierza do osiągnięcia danego celu. Na podstawie zaleceń zawartych Dokumencie ONZ
Globalny program działań – Agenda 21, przyjętym na Międzynarodowej Konferencji
„Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro w 1992 r. został opracowany przez Komisję
Narodów Zjednoczonych ds. Zrównoważonego Rozwoju (UNCSD) zestaw 130 wskaźników
dotyczących różnych sfer działalności ludzkiej, procesów i wzorców mających wpływ na
kształtowanie się rozwoju zrównoważonego.
Wskaźniki są miernikami, które wykorzystują informacje na określony temat i wskazują
konkretne problemy. Pokazują czy założone cele rozwoju zrównoważonego są osiągane,
pozwalają przewidzieć przyszłe trendy, identyfikują zagadnienia priorytetowe i problemy,
co umożliwia dokonywanie porównań różnych miejsc i sytuacji w danym okresie lub
w różnych okresach czasu [Borys T., 2005, s. 347]. Wskaźniki pomagają monitorować postęp
w realizacji zrównoważonego rozwoju, oraz rozpoznać obszary wymagające ulepszeń.
W literaturze nie ma powszechnie przyjętej definicji „wskaźnika”. Na ogół „wskaźnik”
i „miernik” są pojęciami używanymi zamiennie. Najważniejszą cechą wskaźnika jest
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porównywalność jego wartości (w odróżnieniu od cech wyrażonych na ogół wartościami
bezwzględnymi), umożliwiająca określenie pozycji danego obiektu/kraju na tle innych
obiektów/krajów. W tym sensie wskaźnik jest funkcją jednej lub wielu cech i z reguły
występuje jako tzw. miara natężenia. Podstawą tworzenia zestawów wskaźników
zrównoważonego rozwoju jest różnego typu konkretyzacja tej koncepcji rozwoju dokonywana
dla potrzeb monitorowania realizacji wielu dokumentów planistycznych (strategii, programów,
polityk itp.) opracowywanych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz Unii
Europejskiej jako całości poprzez określenie dla każdego poziomu uzgodnionego i dobrze
określonego zestawu mierników.
Aktualny zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju UE składa się z dziesięciu
obszarów tematycznych (odzwierciedlających m.in. siedem wyzwań Strategii
Zrównoważonego Rozwoju). Tematy przechodzą stopniowo od gospodarczych, poprzez
społeczne i środowiskowe, aż do wymiaru instytucjonalnego i partnerstwa globalnego.
Składają się na nie:
• rozwój społeczno-ekonomiczny,
• zrównoważona produkcja i konsumpcja,
• włączenie społeczne,
• zmiany demograficzne,
• zdrowie publiczne,
• zmiany klimatu oraz energia,
• zrównoważony transport,
• zasoby naturalne,
• globalne partnerstwo,
• dobre rządzenie.
Obszary te podzielone są następnie na podtematy, które pozwalają na prezentację celów
operacyjnych oraz działań Strategii. W sposób naturalny odzwierciedlają one również cel
główny – osiągnięcia dobrze prosperującej, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju
gospodarki, jak również zasady przewodnie związane z dobrym rządzeniem Na potrzeby
lepszego zobrazowania i umożliwienia właściwego zrozumienia sposobu funkcjonowania
i budowy zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju, wskaźniki te prezentuje się
w postaci trzypoziomowej piramidy, obrazującej cele główne (poziom 1), cele operacyjne
(poziom 2) i działania (poziom 3), uzupełnione wskaźnikami kontekstowymi, które dostarczają
ważnych informacji z poszczególnych obszarów, ale nie monitorują bezpośrednio celów
Strategii [Wskaźniki … 2011, s. 8].
Zasady zrównoważonego rozwoju stanowią główny sprawdzian czy deklaracja realizacji
koncepcji rozwoju zawarta w celach polityk (strategii, programów itp.) jest zgodna z istotą tej
koncepcji. Kluczową zasadą jest tu z pewnością zasada sprawiedliwości międzypokoleniowej:
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Wszystkie przyszłe pokolenia mają prawo żyć i korzystać ze wszystkich sobie znanych
walorów środowiska, tak samo jak ty, albo jeszcze lepiej [Raport Komisji … 1987, s. 47].
Szczególne znaczenie dla prawidłowego działania tego kryterium selekcji wskaźników należy
przypisać zbiorom zasad przyjętym w „Deklaracji z Rio de Janeiro” (tzw. Karcie Ziemi –
27 zasad), przez Unię Europejską (7 głównych zasad), w polskiej polityce ekologicznej
państwa (12 zasad) oraz Deklaracji Johannesburskiej. Strukturalną podstawę kształtowania
ładu zintegrowanego tworzy system celów strategicznych o charakterze społecznym,
gospodarczym, środowiskowych (ekologicznym) i instytucjonalno-politycznym. Dochodzenie
do tych celów jako pozytywnych stanów docelowych w określonej perspektywie czasowej
rejestrują wskaźniki zrównoważonego rozwoju.
W ramach ładu społecznego wyróżniamy następujące wskaźniki:
• Zmiany demograficzne:
− współczynnik przyrostu naturalnego,
− współczynnik dzietności,
− przeciętne dalsze trwanie życia osób w wieku 65 lat,
− wskaźnik migracji zagranicznych.
• Zdrowie publiczne:
− trwanie życia noworodka w zdrowiu,
− zgony niemowląt,
− oczekiwane trwanie życia osób w wieku 65 lat w zdrowiu,
− standaryzowane współczynniki umieralności z powodu chorób układu krążenia
oraz nowotworów złośliwych,
− Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia EHCI.
• Integracja społeczna:
− zagrożenie ubóstwem trwałym,
− zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
− nierówność rozkładu dochodów,
− zadłużenie gospodarstw domowych.
• Edukacja:
− kształcenie ustawiczne dorosłych,
− dzieci w wieku 3-5 lat objęte wychowaniem przedszkolnym na wsi,
− wydatki publiczne na edukację w relacji do PKB.
• Dostęp do rynku pracy:
− osoby w gospodarstwach domowych bez osób pracujących,
− stopa bezrobocia długotrwałego,
− stopa bezrobocia,
− wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
− zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na płeć.
• Bezpieczeństwo publiczne:
− wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw,
− ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 1 mln ludności.
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• Zrównoważone wzorce konsumpcji:
− liczba samochodów osobowych na 1000 ludności,
− zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca,
− spożycie warzyw na 1 osobę w gospodarstwach domowych.
W przypadku ładu gospodarczego wskaźnikami są:
• Rozwój gospodarczy:
− wzrost produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca,
− nakłady brutto na środki trwałe w relacji do PKB,
− dyspersja regionalnego PKB na 1 mieszkańca (NTS 3),
− relacja długu publicznego do PKB,
− energochłonność gospodarki,
− wodochłonność gospodarki,
− transportochłonność PKB (transport towarowy oraz transport pasażerski),
− energochłonność transportu w relacji do PKB.
• Zatrudnienie:
− wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata,
− średni wiek dezaktywizacji zawodowej,
− wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata.
• Innowacyjność:
− produkty innowacyjne,
− zasoby ludzkie dla nauki i techniki,
− wydajność pracy,
− nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB.
• Transport:
− przewozy intermodalne ładunków transportem kolejowym normalnotorowym.
• Zrównoważone wzorce produkcji:
− wydajność zasobów,
− powierzchnia gospodarstw ekologicznych,
− organizacje ze środowiskowym Systemem Ekozarządzania i Audytu EMAS.
Ład środowiskowy obejmuje poniższe wskaźniki:
• Zmiany klimatu:
− emisja gazów cieplarnianych według sektorów,
− emisja gazów cieplarnianych na jednostkę zużytej energii,
− emisja gazów cieplarnianych (w ekwiwalencie CO2) do roku bazowego protokołu
z Kioto.
• Energia:
− energia ze źródeł zużyciu paliw w transporcie,
− samowystarczalność energetyczna,
− nakłady na środki trwałe odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto,
− biopaliwa w w zakresie niekonwencjonalnych źródeł energii.
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• Ochrona powietrza:
− stopień redukcji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) w urządzeniach oczyszczających zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza,
− stopień redukcji zanieczyszczeń pyłowych w urządzeniach oczyszczających
zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza,
− emisja zanieczyszczeń powietrza przez środki transportu,
− średnia emisja CO2 na kilometr z nowych samochodów.
• Ekosystemy morskie:
− wielkość floty rybackiej.
• Zasoby słodkiej wody:
− wodochłonność przemysłu,
− zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności,
− ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków.
• Użytkowanie gruntów:
− powierzchnia zabudowana i zurbanizowana,
− grunty zdewastowane i zdegradowane,
− lesistość.
• Bioróżnorodność:
− powierzchnia obszarów chronionych,
− uszkodzenia drzewostanów.
• Gospodarka odpadami:
− odpady niemineralne wytworzone na 1 mieszkańca,
− odpady komunalne wytworzone na 1 mieszkańca,
− odpady komunalne unieszkodliwiane poprzez składowanie na 1 mieszkańca,
− recykling odpadów opakowaniowych.

•
•

•

•

Ład instytucjonalno – polityczny przedstawiany jest za pomocą takich wskaźników jak:
Globalne partnerstwo:
− oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) dla krajów rozwijających się.
Polityka spójności i efektywności:
− poziom zaufania wobec instytucji publicznych,
− nowe przypadki naruszenia prawa UE.
Otwartość i uczestnictwo:
− frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych,
− e-administracja – dostępność usług on-line,
− gospodarstwa domowe z dostępem do szerokopasmowego Internetu.
Aktywność obywatelska:
− zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną [Wskaźniki … 2011, s. 18,
72, 112, 161].
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Na forum międzynarodowym wykorzystywany jest również wskaźnik rozwoju
społecznego – HDI (Human Development Index), który uwzględnia oczekiwana długość życia
momencie narodzin, dochód narodowy per kapita w dolarach, liczony według parytetu siły
nabywczej waluty, ogólny wskaźnik skolaryzacji brutto dla wszystkich poziomów nauczania
i wskaźnik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania. Łączne ujęcie tych aspektów
pozwala wyrobić sobie pogląd nie tylko odnośnie dobrobytu w sensie ekonomicznym,
ale także pewnych aspektów życia. Stosowanie tego wskaźnika na poziomie krajów daje
możliwość dokonania porównań międzynarodowych . Nic nie stoi na przeszkodzie aby
przenieść go także na niższe szczeble podział administracyjnego [e-czytelnia.abrys.pl].
Wieloaspektowość rozwoju zrównoważonego powoduje, że trudno jest skomponować
syntetyczny jeden wskaźnik, który dałby kompleksowa ocenę tego jak dana jednostka jest
zaawansowana w realizację tego typu rozwoju. Prowadzone badania i dyskusje oraz
doświadczenia praktyczne nad tymi miernikami pozwoliły na określenie cech
charakterystycznych wskaźników tj. związek merytoryczny z opisywanym zjawiskiem,
poprawność formalna zgodna z ogólną zasada budowy wskaźnika a także porównywalność
wartości, umożliwiająca wskazanie relacji analizowanego obiektu na tle innych jednostek.

PODSUMOWANIE
Głównym założeniem zrównoważonego i trwałego rozwoju jest zapewnienie obecnym
i przyszłym pokoleniom poprawy jakości życia. Efekt ten ma zostać osiągnięty poprzez
utworzenie społeczności wydajnie gospodarującej i korzystającej z zasobów naturalnych
z uwzględnieniem ograniczeń ekologicznych. Zrównoważony rozwój oznacza więc,
że potrzeby współczesnego pokolenia należy zaspokajać bez uszczerbku dla możliwości
zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Szczególną uwagę przypisuje się w nim
współzależności pomiędzy rozwojem ekonomicznym i społecznym a jakością środowiska
naturalnego. W rzeczywistości koncepcja rozwoju zrównoważonego ma charakter wielopłaszczyznowy, który ma doprowadzić do stanu równowagi przez szereg zintegrowanych
działań politycznych, gospodarczych, społecznych i ekologicznych realizowanych na szczeblu
międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym w tym, w koncepcji polityki
przestrzennej. Jakość życia jest wyznacznikiem rozwoju zrównoważonego mierzoną
poziomem dobrobytu oraz sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej.
Opracowywane wskaźniki rozwoju zrównoważonego są miernikami określającymi
orientacyjny poziom danej cechy oscylującej wokół osi wyznaczonej przez teoretyczne
przesłanki definicji zrównoważonego i trwałego rozwoju.
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ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ PODKARPACIA
Streszczenie
Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania jakością wpływa na poprawę usług
świadczonych przez administrację publiczną. Systemy zarządzania jakością stanowią narzędzie
zmiany struktury, sposobów działania i w konsekwencji wizerunku polskiej administracji.
Metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach administracji samorządowej
jest bardzo podobna. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zobowiązuje urzędy do ciągłego
doskonalenia, definiowania potrzeb interesantów oraz ich realizowanie w sposób efektywny
i ekonomiczny.
Słowa kluczowe:
Administracja publiczna, zarządzanie, systemy jakości.

QUALITY MANAGEMENT IN THE PUBLIC
ADMINISTRATION OF PODKARPACIE
Abstract
The implementation of modern methods of quality management has an influence on
improvement of services provided by the public administration. Quality management systems
are a tool to change the structure, methods of operation, and consequently, the image of Polish
administration. Methodology for implementation of the quality management system in the
offices of local governments is very similar. Implementation of the quality management system
requires the authorities to continuous improvement, defining the clients' needs and their
implementation in an efficient and economical way.
Keywords:
Public administration, management, quality systems.
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WPROWADZENIE
Urzędy administracji samorządowej – to instytucje użyteczności publicznej. Podstawą ich
działania jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokojenie jej potrzeb i uwzględnienie
słusznych interesów2. Urzędy administracji samorządowej wykorzystując środki budżetowe
świadczą usługi dla społeczności lokalnych realizując zadania własne i zlecone z zakresu
administracji rządowej. Dlatego też dla efektywnego wykorzystania środków budżetowych
i zasobów, a przede wszystkim w celu realizacji podstawowej misji urzędu, jaką jest
zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, urząd administracji samorządowej powinien
podjąć działania projakościowe. Wdrażanie systemu jakości usprawnia funkcjonowanie
organizacji sektora publicznego. Konieczność ta podyktowana jest szczególnie zaufaniem
obywateli. Jakość w administracji to jasne przywództwo oparte na określeniu wizji i strategii
urzędu. Jakość to sprawne zarządzanie i skoncentrowanie uwagi ma wymaganiach klientów.
Jakość to także zidentyfikowane procesy i wskaźniki, to zarządzanie usługami
administracyjnymi a nie sprawami, zarządzanie projektami, zadaniami strategicznymi i celami.
Jakość to sprawny obieg informacji oraz efektywna kontrola wewnętrzna.
Współczesne pojmowanie jakości to spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów, to nie tylko
jakość świadczonych usług, ale także jakość organizacji pracy w urzędzie i jakość zarządzania
urzędem. Dotychczasowy model administracji opartej na biurokratycznej racjonalności został
w większości krajów europejskich zanegowany i zastąpiony przez model menedżerskiego
zarządzania publicznego. Model ten charakteryzuje się m.in. tym, że administracja jest
zorientowana na obywatela oraz następuje oddzielenie funkcji strategicznych od funkcji
operacyjnych. W systemie tym często przekazuje się wykonywanie usług publicznych
konkurującym ze sobą organizacjom spoza administracji. Przyjęcie tego sposobu zarządzania
ma na celu podporządkowanie działań oczekiwaniom obywateli. Jednostki administracji
samorządowej wykonują swoje zadania po skrajnie różnych kosztach i w różnym zakresie.
Dlatego też konieczne było wprowadzenie standardów usług publicznych wraz z systemem
wskaźników i metodami pomiaru stopnia realizacji ustalonego standardu oraz stałe
nadzorowanie czy ustalony standard jest zachowany i czy wówczas organizacja potrafi
skutecznie reagować3.
Kolejną przyczyną wprowadzenia zmian w polskich urzędach jest to, iż dotychczas
funkcjonowało przekonanie że wystarczy działać zgodnie z prawem bez specjalnego
zainteresowania społecznymi i gospodarczymi rezultatami tego działania, by móc mówić
o dobrym urzędzie czy urzędniku. Aktualnie administracja publiczna powinna świadczyć
2
3

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2013 r., poz. 267).
J. Izdebski, S. Wrzosek, Rola nauki administracji w identyfikowaniu patologii w organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej, [w:] P.J. Suwaj, D. R. Kijowski, (red) Patologie w administracji
publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
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usługi publiczne zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez prawo. Administracja publiczna
powinna świadczyć usługi obywatelom odpowiadające zarówno standardom prawnym jak
i oczekiwaniom społecznym. Spełnienie tych wymagań decyduje o skuteczności działań
podejmowanych przez administrację.
Celem publikacji jest prezentacja analizy i oceny systemu wdrażania i zarządzania
jakością w sektorze samorządowym na przykładzie wybranych gmin Podkarpacia. W oparciu
o wybraną literaturę przedmiotu przedstawione zostało podejście procesowe do zarządzania
w administracji publicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych4
w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w woj. podkarpackim wyszczególnione
zostały bariery i czynniki ograniczające ten proces. Badania ankietowe przeprowadzone wśród
wybranej grupy respondentów5 pozwoliły na ocenę wpływu systemu zarządzania jakością na
funkcjonowanie administracji samorządowej.

ZARZĄDZANIE POPRZEZ JAKOŚĆ W ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
Funkcja usługowa administracji w warunkach rosnącej globalizacji i wzmożonej
konkurencji rynkowej staje się kluczowa dla zapewnienia warunków sprawnego
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa – działalności firm i życia ludzi. Dlatego też
niezbędne jest spojrzenie na działanie urzędów i instytucji publicznych przez pryzmat
procesów, a nie procedur. Tylko wówczas można będzie przejść od załatwiania spraw do
świadczenia usług obywatelom6. Zastosowanie podejścia procesowego jest podstawą do
wdrożenia budżetu zadaniowego i oceny efektywności oraz skuteczności usług administracyjnych. Określenie procesów zarządzania jakością jest podstawą do wdrożenia elektronicznego
obiegu dokumentów i innych systemów informatycznych i budowy e-administracji.
Problematyka zarządzania w administracji publicznej jakością jest szczególnie istotna
w polityce Unii Europejskiej wdrażającej zasady spójności we współpracy z państwami
członkowskimi, których krajowe instytucje i organy odpowiadają za ustanowienie strategii
wydatkowania i wybór projektów oraz dokonywanie płatności na podstawie wniosków
złożonych przez beneficjentów. Ważnym czynnikiem dla Wspólnoty i państw członkowskich
jest budowa sprawnego układu instytucjonalnego odpowiedzialnego za realizację polityki
spójności, związanego z zarządzaniem programami operacyjnymi oraz realizacją projektów

4

5

6

Badania ankietowe przeprowadzone zostały w 2012 r. w wybranych losowo 20 samorządach gmin w woj.
podkarpackim.
Badania ankietowe przeprowadzone w 2012 r. wśród 40 osób korzystających z usług wybranych losowo do
badań ankietowych gmin.
S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce. Wyd. KUL, Lublin 2005.
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współfinansowanych z budżetu UE7. Do zadań państwa członkowskiego należy ustalenie
kompetencji instytucji oraz czynników warunkujących proces zarządzania w administracji.
Kolejnym zadaniem jest podnoszenie jakości potencjału administracyjnego systemu
instytucjonalnego realizującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Jakość
w administracji publicznej, w tym także samorządowej to sprawne zarządzanie. Pełna ocena
działania instytucji publicznej może być dokonana tylko w sytuacji, kiedy można odnieść
liczbę i jakość wyników do założonych rezultatów, tj. czego oczekują obywatele od
administracji, a tym co ona dostarcza. W jednostkach samorządowych wdrażających systemy
jakości sposoby świadczenia i oceny usług publicznych dokonywane przez instytucjonalny
system nadzoru jak i oceny opinii publicznej wskazywały na pozytywne przykłady w tym
zakresie. Wdrażania systemu zarządzania jakością w administracji jest metodą nowoczesną,
doskonalącą zarządzanie. Wyszczególnionych zostało osiem podstawowych zasad
doskonałości w zarządzaniu, mających istotny wpływ na proces wdrażania jakości
w administracji publicznej8 (rys. 1).

koncentracja
na kliencie

przywództwo
i stałość celów

rozwój
partnerstwa

orientacja
na wyniki

odpowiedzialność
społeczna

rozwój
i zaangażowanie
pracowników
ciągłe uczenie się
doskonalenia
i innowacje

zarządzanie
poprzez procesy
i fakty

Rys. 1. Zasady doskonałości w zarządzaniu.
Źródło: opracowanie własne.

7

8

M. Klamut, Uwarunkowania podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce, [w:] Konkurencyjność
gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, red. W. Kosiedowski,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
J. Boć, A. Błaś, Publiczne prawa podmiotowe, [w:] J. Boć, (red), Prawo administracyjne, Kolonia Limited,
Wrocław 2007.
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Wskazując na normy ISO, należy przypomnieć ich podstawową typologię:
ISO 9000:2005 Quality Management System – podstawy systemów zarządzania
jakością, terminologia,
ISO 9001:2000 Quality Management System – wymagania dla systemu zarządzania
jakością,
ISO 9004:2000 Quality Management System – wytyczne dotyczące doskonalenia
systemu jakości i całej organizacji
ISO 19011:2002 Guidelines on Quality wytyczne dotyczące auditowania systemów
zarządzania jakością i/ lub zarządzania środowiskowego
ISO 1401:2004 – Environmental Management Systems – General quidelines on
principes system and supporting technics – wytyczne dotyczące ustanowienia,
wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania środowiskowego.

Wdrożenie systemu rozwiązań zapewniających jakość opartą na normie ISO 9001:2000,
zobowiązuje do ciągłego doskonalenia, definiowania potrzeb interesantów oraz ich
realizowanie w sposób efektywny i ekonomiczny. Takie działania w urzędach administracji
publicznej stwarzają możliwości budowy, przejrzystych, uporządkowanych i samodoskonalących się organizacji otwartych na potrzeby klientów i pracowników.
Na poziomie funkcjonowania administracji realizowana musi być konstytucyjna zasada
„państwa prawa”, w związku z tym coraz bardziej pożądane staje się stosowanie systemów
zarządzania jakością. Pojęcie systemu jakości oznacza uwzględnienie takich elementów jak:
środki i przedmioty pracy, metody, technologie pracownicy i wzajemne relacje pomiędzy tymi
elementami. Norma ISO 9001:2000 definiuje system jako: strukturę organizacyjną, rozłożenie
odpowiedzialności, procedury, procesy i zasoby umożliwiające zarządzanie jakością.
Natomiast zapewnienie jakości – to wszystkie zaplanowane i systematyczne działania, które są
niezbędne do uzyskania i utrzymywania odpowiedniego stopnia wiarygodności, że wyrób lub
usługa będzie spełniać ustalone wymagania jakościowe. Wymagania normy ISO 9001:2000
mają na celu zapewnienie doprowadzenia do tego aby w organizacji:
• następowała powtarzalność postępowania,
• jakość była wynikiem planowanych działań, a nie przypadku,
• sposób postępowania był ustalony i udokumentowany,
• położony był nacisk na zapobieganie, a nie na naprawianie.
Stosowanie systemów zarządzania jakością według norm ISO w administracji publicznej
było historycznie najwcześniejsze i popularne już w latach 80-tych – szczególnie
w europejskiej administracji samorządowej. Spowodowane było to wcześniejszą popularnością
modelu w sektorze prywatnym, wymiernością efektów jego stosowania w postaci certyfikatu
oraz dążeniem do poprawy świadczonych usług w zorganizowany, planowy i powtarzalny
sposób. Wspólne inicjatywy na rzecz zarządzania jakością w administracji publicznej krajów
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UE były podejmowane bardzo często na szczeblu spotkań dyrektorów generalnych
administracji publicznej krajów UE. Na szczeblu Wspólnoty Europejskiej nie istnieje jednolita
polityka w zakresie zarządzania jakością w administracji publicznej. Poszczególne kraje same
ustalają zasady i szczegóły takiej polityki w ramach ogólnej misji i strategii administracji
publicznej. Koncepcje zarządzania, które są najczęściej stosowane to: zarządzanie przez
określanie rezultatów, zarządzanie wynikami i zarządzanie jakością. Najczęściej używane
w krajach UE narzędzia dotyczące zarządzania jakością to: audity jakości, modele samooceny,
pomiary wyników, standardy obsługi, narzędzia benchmarkingu, zestawy rekomendowanych
procedur. Celem przyśpieszenia procesu zmiany i dokonania poprawy usług publicznych
w urzędach administracji publicznej podejmowane są następujące działania:
• koncentracja na rozwoju potencjału ludzkiego poprzez programy szkoleniowe na
temat zarządzania jakością,
• budowanie sieci współpracy jednostek administracji dla tworzenia forum dla
wymiany poglądów i tworzenia interdyscyplinarnych grup roboczych,
• stosowanie nowych technologii informatycznych (e-administracja) dla wymiany
wiedzy, informacji i najlepszych praktyk,
• ustanawianie nagród i wyróżnień w zakresie jakości dla uznawania wyróżniającej się
jakości usług dla klientów.
W większości krajów UE inicjatywy w zakresie zarządzania jakością były wyraźnie
związane z całościowymi programami modernizacji administracji. Inicjatywy takie były
formułowane na szczeblu centralnym poprzez np. programy poprawy produktywności i jakości
w urzędach administracyjnych, opracowanie polityki jakości, planowanie wieloletnie
modernizacji. Widoczne były dążenia do poprawy świadczenia usług na szczeblu lokalnym.
Zjawiska te widoczne były głównie w krajach o zdecentralizowanej strukturze administracji
i silnych tradycjach samorządności w szczeblu lokalnym.
Systemem zarządzania jakością nie jest tylko system zbudowany w oparciu o normę
jakości. W praktyce organizacja, nie korzystająca z normy ISO może posiadać lub budować
własny system zarządzania jakością. Musi on uwzględniać fakt, iż na jakość wpływają różne
współzależne od siebie części, które można pogrupować w podsystemy. Ponadto system taki
może być udokumentowany np. w postaci procedur, instrukcji lub nieudokumentowany,
tj. utrwalony w wiedzy, narzędziach pracy9. Urzędy, które nie wprowadziły systemów opartych
o normy ISO też posiadają swoje systemy zarządzania. Działają zgodnie z instrukcjami
kancelaryjnymi, ustawami i rozporządzeniami resortowymi. Ten zbiór zewnętrznych
przepisów determinuje przebieg procesów realizowanych w urzędach. Nie tylko administracja
państwowa jest zarządzana z zewnątrz, administracja samorządowa też nie jest samodzielna.
9

M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Wyd. Difin,
Warszawa 2008.
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Nie może sama zmieniać większości procesów obsługi klienta, działa w oparciu o obowiązujące procedury określone przepisami prawa.
System zarządzania jakością jest:
• zbiorem reguł, zasad i norm postępowania,
• narzędziem doskonalenia jakości,
• dynamiczną strukturą pozwalającą na uporządkowanie organizacji,
• gwarantem stabilnej jakości,
• dobrym narzędziem edukacji,
• podstawą wdrożenia filozofii TQM.
System nie jest:
• gwarantem wysokiej jakości,
• sposobem na sprawne zarządzanie całą organizacją.

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
System zarządzania jakością to skoordynowane działania związane z kierowaniem
organizacją i jej nadzorowaniem w celu osiągania zakładanych celów organizacji,
zintegrowany z codzienną praktyką i innymi systemami.
Wyszczególnione zostały następujące etapy opracowania i wdrażania systemu
zarządzania jakością:
• diagnoza systemu zarządzania,
• organizacja projektu,
• określenie celów wdrażania systemu,
• uruchomienie portalu informacyjnego wspierającego zarządzanie jakością,
• identyfikacja i opis procesów,
• szkolenia i stymulowanie zmiany postaw pracowników,
• wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO9001.
Za opracowanie, wprowadzenie, stosowanie systemu odpowiedzialne jest kierownictwo.
Do jego obowiązków należy:
• opracowanie polityki jakości i zagwarantowanie odpowiednich środków, aby była
zrozumiała, wdrożona i stosowana,
• wdrożenie systemu zapewnienia jakości, który będzie realizował politykę jakości,
• zapewnienie środków finansowych dla realizacji celów jakościowych w systemie,
• określenie czynników jakościowych wpływających na pozycję rynkową firmy,
a także określenie zadań związanych z wprowadzeniem nowych produktów, procesów,
• dla wdrożenia celów i polityki jakości – opracowanie i opublikowanie dokumentów
systemowych.
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Analiza procesów wdrażania systemów jakości przez jednostki samorządu terytorialnego
wskazywała, iż metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach, które
dotychczas uzyskały certyfikat jakości była bardzo podobna. Po podjęciu decyzji o wdrożeniu
systemu jakości. Każda organizacja posiada system jakości. Może on być rozwinięty,
udokumentowany i uświadomiony – jak to się dzieje np. w firmach posiadających certyfikat
ISO 9001 – lub niesformalizowany, oparty jedynie na doświadczeniu i wypracowanych
zasadach. We wszystkich urzędach administracji samorządowej zakończony został proces
wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania jakością w miejsce istniejących,
niedoskonałych systemów jakości. Wymagania normy ISO 9001:2000, wprowadziły potrzebę
zmian m. in. w podejściu do planowania działań, odpowiedzialności oraz obsługi klienta.
Wdrożenie systemu jakości uwarunkowane jest skierowaniem wszystkich funkcji
zarządzania na jakość poprzez planowanie celów jakościowych oraz sterowanie jakością, czyli
określenie zadań metod i środków umożliwiających egzekwowanie ustalonej jakości na
poszczególnych etapach procesu wytwarzania wyrobu lub świadczenia usługi10.
W literaturze wyszczególnionych zostało dziesięć podstawowych zasad służby publicznej
służących do oceny aplikacji systemu jakości, tj.
1. wyznaczanie standardów usług – jasno sprecyzowanych, monitorowanych i dostępnych publicznie,
2. otwartość i zapewnienie pełnej informacji o danej usłudze, jej koszcie i przewidywanych rezultatach,
3. konsultowanie i włączanie obecnych i potencjalnych odbiorców usług publicznych
oraz wykorzystywanie ich opinii do dokonywania usprawnień,
4. dostępność usług dla wszystkich potencjalnych odbiorców i zapewnienie możliwości
wyboru, o ile jest to możliwe,
5. traktowanie wszystkich odbiorców w ten sam sposób – respektowanie ich prywatności
i godności, okazywanie pomocy i uprzejmości,
6. korygowanie popełnianych błędów szybko i efektywnie, posiadanie jasnej,
upowszechnionej, łatwej w stosowaniu procedury składania skarg i zażaleń,
7. efektywne wykorzystywanie środków dla zapewnienia najlepszej wartości dla
podatników i odbiorców,
8. szukanie sposobów innowacji i usprawnienia dostarczanych usług,
9. współpraca z innymi dostawcami dla zapewnienia, że usługi są efektywne,
10. zapewnienie satysfakcji użytkownika z jakości otrzymywanych usług.

10

S. Sokołowska, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne. Uniwersytet Opolski, Opole 2008.
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Opracowana polityka jakości poszczególnych analizowanych urzędów jednostek
samorządu terytorialnego11 wskazuje, że jego głównym celem jest tworzenie przyjaznego
klimatu i dogodnych warunków realizacji zbiorowych wspólnoty poprzez m.in.
• załatwianie wnoszonych spraw w trybie i terminach określonych w przepisach prawa,
• poprawne zawieranie umów z dostawcami,
• uwzględnianie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w opracowywanych
programach i planach rozwojowych,
• nawiązywanie relacji z klientami na zasadach partnerskich z zachowaniem
służebności Urzędu wobec członków wspólnoty lokalnej.
Wyniki badań ankietowych (rys. 2) wskazywały, że korzyści z wdrażania systemu
obejmowały m.in. optymalizację i standaryzację procesów decyzyjnych, poprawę poziomu
kontroli i zarządzania, efektywne wykorzystanie zasobów i większą ochronę przed
odpowiedzialnością prawną (mniejsza ilość pomyłek i błędów). Jako główne pozytywne efekty
wynikające z funkcjonowania systemu jakości wymieniono:
• poprawę pozycji rynkowej,
• poprawę wizerunku urzędu,
• wzrost poziomu satysfakcji mieszkańców wspólnoty samorządowej.
Wyniki badań ankietowych (rys.2) potwierdzały pozytywne zmiany oraz poprawę
sprawności funkcjonowania urzędów. Tylko 10% badanych urzędów nie dostrzegło związków
pomiędzy wprowadzeniem systemu jakości, a poprawą świadczonych usług publicznych.
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Rys. 2. Korzyści wynikające z wdrożonego systemu zarządzania jakością
w jednostkach samorządowych
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Badania przeprowadzono w 2012 r. w wybranej grupie 20 samorządów gmin Podkarpacia
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Najczęściej podawana definicja jakości w administracji publicznej to:
zespół cech wyrobu, usługi, spełniający wymogi odbiorcy,
działanie na rzecz społeczeństwa zgodnie z prawem i w poczuciu uczciwości,
wynik dobrej pracy,
osiągnięcie optymalnej relacji pomiędzy efektem zadaniowym a kosztem jego
uzyskania,
określenie opisujące poziom wykonania usługi,
zbiór norm określających wymagania,
pojęcie opisujące realizację celu z punktu widzenia oczekiwań odbiorcy,
sprawne i efektywne zaopatrywanie w produkty/ usługę, terminowość, właściwa
organizacja, standard wykonania, solidne wykonanie zadań, wysoki poziom usług.
Natomiast sprawnie działająca administracja to:
zadowolenie obsługiwanych,
administracja znajdująca uznanie obywatela,
czytelna struktura organizacyjna, jednoznaczny rozdział odpowiedzialności,
właściwe i terminowe załatwianie spraw,
sprawne państwo,
terminowość, kompetencje pracowników, skuteczność, zespół fachowców,
zdyscyplinowanie.

Głównie o jakości administracji decyduje terminowość w załatwianiu spraw
i struktura organizacyjna minimalizująca koszty działania. Wyniki przeprowadzonych
badań ankietowych (rys. 3)
Główne bariery we wdrażaniu systemów zarządzania jakością wskazane przez
pracowników urzędów administracji samorządowej to:
• brak motywacyjnego systemu wynagradzania urzędników,
• stan wiedzy pracowników administracji na temat zarządzania jakością,
• organizacja pracy urzędu, częste reorganizacje,
• niski budżet na szkolenia,
• brak utożsamiania się pracowników z celami urzędu jako organizacji.
Najmniejszą wytypowana barierą był brak motywacyjnego systemu wynagradzania
urzędników. Zdecydowana większość urzędników była skłonna do zaakceptowania
dodatkowych obowiązków z przeświadczeniem, że urząd, w którym pracują będzie lepiej
oceniany przez osoby z zewnątrz. Pracownicy urzędu utożsamiają proces wprowadzenia
systemu zarządzania jakością z dodatkowymi nowymi obowiązkami. Istotną barierą we
wdrażaniu systemu zarządzania jakością były wydatki na szkolenia z zakresu nowoczesnych
metod zarządzania, w szczególności dotyczących organizacji pracy.
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Wyniki badań (rys. 4) wykazały, że wdrażając systemy zarządzania jakością osiągane
były wymierne efekty, tj. nastąpiła poprawa funkcjonowania urzędów na wszystkich
szczeblach zarządzania. Dokonane przez klientów oceny efektów jakie uzyskały urzędy na
różnych poziomach zarządzania, które posiadają systemy zarządzania jakością, wykazały,
zdecydowany wzrost skuteczności i efektywności ich działania. Respondenci wskazywali
głównie, że wdrożony system ogranicza zjawisko „wpływu polityki” w urzędach, ma wpływ
na właściwe i terminowe załatwianie spraw.
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Rys. 3. Bariery utrudniające wdrażanie systemu zarządzania jakością
w jednostkach samorządu terytorialnego.
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 4. Ocena jakości administracji samorządowej
Źródło: opracowania własne
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Rozwiązania z zakresu zarządzania jakością zmierzają w kierunku integracji w system
zarządzania administracji – dla zwiększenia jej produktywności i efektywności, zarządzania
zasobami ludzkimi i wzrostu zadowolenia klienta. Zmiany te są szansą na poprawę organizacji
i efektywności działania administracji publicznej, w tym samorządowej. Czynnikiem
sprzyjającym jest wykształtowany model służby cywilnej i procesy integracji ze Wspólnotą
Europejską.
Wprowadzone metody zarządzania jakością powinny być przyjazne dla użytkownika
i nie powinny powodować wzrostu biurokracji. Integralnym elementem wszystkich systemów
zarządzania jakością jest dokumentacja (specyfikacje, procedury).
Nadrzędnym celem wdrażania systemu zarządzania jakością w administracji publicznej jest:
• certyfikacja,
• zwiększenie zadowolenia klienta z usług świadczonych przez administrację publiczną
oraz zwiększenie efektywności wydawania środków publicznych,
• zbudowanie projakościowej kultury organizacyjnej,
• likwidowanie usterek i nieprawidłowości w działaniu systemu.
Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania wpływa na poprawę jakości usług
świadczonych przez polską administrację. Systemy zarządzania jakością stanowią narzędzie
zmiany struktury, sposobów działania i w konsekwencji wizerunku polskiej administracji.
Tryb postępowania czyli metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach
administracji samorządowej był taki sam. Proces ten rozpoczynał się podjęciem decyzji
o wdrożeniu systemu jakości w jednostce, a następnie poszukiwaniem jednostki
konsultingowej, która udzielała doradztwa przy budowie i wdrażaniu systemu jakości.
Po podpisaniu umowy z firmą konsultingową wydawane było zarządzenie władz jednostki
samorządowej o rozpoczęciu prac wdrożeniowych. Decyzję o przebiegu wdrożenia systemu
poprzedzała analiza, z której sporządzany był raport zawierający ocenę organizacji urzędu,
zalecenia uwagi i opinię, które były uwzględnione podczas prac nad systemem. Następnie
opracowywany był harmonogram wdrażania systemu jakości, określający etapy działania,
dokonujący wyboru zespołów wdrożeniowych, audytów wewnętrznych i pełnomocnika
ds. jakości i przeprowadzania szkolenia. Szkolenia obejmowały wszystkich pracowników, a
ich przedmiotem było przekazanie najważniejszych informacji dotyczących wymagań modelu,
definicji procesu, zasad identyfikowania, opisu, analizy i sposobów doskonalenia procesów.
Etapem kolejnym po szkoleniu było uporządkowanie istniejącej i opracowanie nowej,
wymaganej przez normę dokumentacji. Jest to okres identyfikowania, opisywania
i doskonalenia oraz ustanowienia zasad nadzoru procesów. Każdy proces to zbiór określonych
sposobów postępowania. Przygotowanie, realizacja i weryfikacja procesów miała za zadanie
realizację celów polityki jakości urzędu. Natomiast procesy stanowiły punkt wyjścia do
określenia bardziej szczegółowych procedur i instrukcji działania, opisujących schemat
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postępowania podczas realizacji zadań. Dla ułatwienia prac powoływany był zespół
wdrożeniowy, składający się z przedstawicieli kierownictwa i najważniejszych pracowników.
Podstawowe zasady, które były stosowane to12:
• identyfikacja procesów uwzględniająca podstawowe zadania urzędu i sposoby ich
realizacji,
• procesy zostają uporządkowane w postaci umożliwiającej przedstawienie powiązań
pomiędzy nimi, ich hierarchii z wyszczególnieniem procesów głównych,
operacyjnych.
Podział procesów przedstawia się następująco:
• procesy główne – obejmujące podstawowe zadania urzędu wynikające z mocy prawa,
• procesy operacyjne – będące elementami procesów głównych, bezpośrednio związane
z realizacją usług publicznych,
• procesy wspomagające – zabezpieczające niezbędne zasoby i zarządzanie systemem
jakości, pośrednio związane z realizacją usług13.
Procesy przedstawiane były w postaci diagramów postępowania (algorytmów) typu
liniowego lub rozwiniętego. Diagramy przedstawiają wzajemne powiązania i następstwo
czynności oraz ich przyporządkowanie realizatorom. Diagramy te poddaje się analizie
dotyczącej poszczególnych czynności, która uwzględnia między innymi takie elementy jak:
sekwencję działań, osoby i komórki je realizujące, zasoby niezbędne do ich realizacji oraz
ilości i usytuowanie punktów decyzyjnych. W skład dokumentacji opisującej funkcjonowanie
procesów w urzędzie wchodzą:
• księga jakości,
• procedury wraz z wykorzystywanymi w nich formularzami: systemowe (wymagane
przez normę), operacyjne (opis zasad realizacji postępowania),
• instrukcje,
• akty normatywne wewnętrzne, tj. stosowne uchwały rady, zarządzenia kierownika
urzędu.
Zgodnie z wymaganiami normy, konieczne jest ustalenie zasad nadzorowania
dokumentacji urzędu. Procedury są wydawane zarządzeniem kierownika urzędu i podlegają
ciągłym zmianom, w miarę jak zmieniają się okoliczności spraw i same sprawy.
Najważniejszym zadaniem jest określenie mierników dla poszczególnych procesów
i komórek organizacyjnych pozwalających ustalić skuteczność realizowanych działań. Ustala
się parametry poszczególnych procesów (usług) realizowanych w komórkach organizacyjnych,
które należy mierzyć grupując je w trzy obszary:

12
13

H. Pająk, Wdrażanie ISO 9001:2000, wyd. Difin, Warszawa 2006.
T. Buchacz, Jakość w placówkach publicznych. Wyd. Difin, Warszawa 2008.
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• produktowy – dotyczący głównych cech wykonywanych usług (stosunek liczby
dobrych do złych),
• procesowy – dotyczący kontroli procesu realizacji usługi – mierniki wewnętrzne
efektywności (czas realizacji, koszty, ilość spraw),
• satysfakcji – dotyczące reakcji klienta na usługi. Mierniki te dotyczą trzech
podstawowych kategorii – jakość, czas i koszty.
W definicji mierników stosuje się następujący sposób ich określenia:
• na czym zależy klientowi (ostateczny efekt),
• na czym zależy przełożonemu (zużycie zasobów, cele organizacji),
• na czym zależy bezpośredniemu wykonawcy (dla właściwej realizacji procesu).
Standardy traktowane są jako zbiór wartości parametrów charakteryzujących daną usługę.
Zwykle prezentowane klientom urzędu w formie rozbudowanych wniosków lub kart
informacyjnych zawierających podstawowe informacje na temat: sposobu, terminu i warunków realizacji spraw.
Wraz z wdrażaniem systemu jakości przeprowadza się reorganizację w urzędzie, zmianę
struktury organizacyjnej i regulaminu oraz określa wartość i cele dla poszczególnych komórek,
a następnie opracowuje się politykę jakości wraz z mierzalnymi celami jakościowymi, które
podlegają ciągłym usprawnieniom14.
Po udokumentowaniu systemu zarządzania jakością w księdze jakości przystępuje się do
przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych, których celem jest sprawdzenie czy
urząd opracował i wdrożył wymagane normą dokumenty systemu. Podczas audytów
dokonywana jest ocena zgodności realizowanych zadań z przepisami prawnymi i zasadami
normy, oraz przyjętymi do systemu procedurami. Audyty wewnętrzne są przez
przygotowanych pracowników urzędu, a w przypadku audytu przedceryfikacyjnego system
analizowany jest przez niezależnych audytorów jednostki konsultingowej. W razie
stwierdzenia niezgodności podejmowane są działania korygujące, natomiast brak niezgodności
podczas audytu przed certyfikacyjnego upoważnia do wystąpienia o certyfikacje. Wówczas
dokonuje się wyboru jednostki upoważnionej do nadawania certyfikatów jakości, która
przeprowadza audyt certyfikujący i potwierdza spełnienie wymagań normy przyznaniem
certyfikatu. Certyfikat jakości jest świadectwem dokumentującym zdolność urzędu do
zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług15.

14
15

M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Difin Warszawa 2004.
P. Rogala. Przesłanki i uwarunkowania wdrażania systemu jakości samorządu terytorialnego. Materiały
informacyjne Stowarzyszenia konsultantów Umbrela, Warszawa 2008.
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PODSUMOWANIE
Celem działalności administracji publicznej jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa
mieszkańców, podnoszenie konkurencyjności i wdrażanie innowacyjności w działalności tych
jednostek. W badanych jednostkach samorządowych zorientowanych na jakość wraz z
poprawą jakości życia wysoko oceniana była jakość świadczonych usług. Zauważalne było
zjawisko wzrostu poziomu jakości życia i zaufania do władz samorządowych. Urzędy
administracji publicznej należy uznać za organizacje usługowe, ponieważ od jakości
wykonywanych przez nie zadań zależy jakość życia mieszkańców. Wdrażanie nowoczesnych
metod zarządzania jakością wpływa na poprawę usług świadczonych przez administrację
publiczną. Systemy zarządzania jakością stanowią narzędzie zmiany struktury, sposobów
działania i w konsekwencji wizerunku polskiej administracji. Wdrażanie systemu jakości
usprawnia funkcjonowanie organizacji sektora publicznego. Konieczność ta podyktowana jest
szczególnie zaufaniem obywateli. Jakość w administracji to jasne przywództwo oparte na
określeniu wizji i strategii urzędu, to także sprawne zarządzanie i skoncentrowanie uwagi ma
wymaganiach klientów.
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