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Wstęp
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym rośnie ilość czasu wolnego co znajduje
odzwierciedlenie w zmianie stylów życia i zachowań związanych z wykorzystaniem czasu
wolnego. Czas wolny od pracy stwarza możliwość pielęgnowania życia rodzinnego, rozwoju
zainteresowań poza zawodowych, większej dbałości o zachowanie dobrego stanu zdrowia,
pielęgnowania lub poprawy wyglądu, rozrywki w dowolnych – preferowanych formach, a
także własny rozwój. Tym samym rośnie także popyt na usługi czasu wolnego.
Duża dostępność tego typu usług i ich różnorodność jest ważnym czynnikiem jakości
życia, szczególnie dla grup społecznych i zawodowych, które mają rozbudzone tego typu
potrzeby. Badania pokazują, że jest to przede wszystkim klasa średnia, tzw. „klasa
kreatywna”1, a także ludzie młodzi. Pojawienie się na dużą skalę tego typu potrzeb jest
impulsem dla rozwoju tzw. „przemysłów czasu wolnego”, a jednocześnie dużym wyzwaniem
dla władz lokalnych, których zadaniem jest stworzenie jak najlepszych warunków życia dla
swoich społeczności.
Liczne badania dowodzą, że jakość życia silnie wpływa zarówno na decyzje
lokalizacyjne firm, jak i gospodarstw domowych. Miasta i gminy silnie konkurują obecnie o
przyciąganie i zatrzymanie u siebie mieszkańców – zwłaszcza dobrze wykształconych,
kreatywnych, którzy będą pracować na rzecz pomyślnego rozwoju całej wspólnoty. Ci
mieszkańcy oczekują w swoich miejscach zamieszkania łatwego i dogodnego dostępu do
szerokiej gamy usług czasu wolnego, a w ich ramach usług rekreacyjnych – zarówno dla osób
czynnych zawodowo, jak i dla dzieci, młodzieży, osób starszych, a także dla rodzin, grup
stałych czy okazjonalnie spotykających się w celach rekreacyjnych.
Wśród usług czasu wolnego szczególne miejsce zajmują usługi umożliwiające
realizację w czasie wolnym aktywności fizycznych na rzecz wypoczynku i dobrego
samopoczucia – czyli rekreacji. Potrzeby rekreacyjne, także w odniesieniu do szeroko
rozumianej rekreacji fizycznej, są bardzo zróżnicowane, gdyż ze względu na swoją specyfikę
cechują się dużym zindywidualizowaniem. Niektóre z nich (uprawianie sportu czy niektórych
form turystyki) wymagają dostępu do specjalistycznej infrastruktury. Generalnie zaspokajanie
potrzeb rekreacyjnych związane jest jednak nie tylko z dostępem do wysokiej jakości usług i
infrastruktury, ale także z jakością przestrzeni publicznej, gdyż duża część rekreacji ma
miejsce w otwartej przestrzeni. Te wymogi rodzą kolejne wyzwania dla zarządzania –
zwłaszcza miastami i gminami. Badania pokazują, że tereny przylegające do parków są
1

R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku,
społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
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postrzegane jako szczególnie atrakcyjne miejsca zamieszkiwania, za które właściciele i
najemcy są skłonni ponosić wyższe opłaty. Dostęp i dobry stan infrastruktury rekreacyjnej
(obiekty i tereny) jest bardzo ważnym czynnikiem poczucia dobrostanu jednostek (jakości
życia) i całych społeczności. Tibor Scitovsky zaliczył rekreację do kluczowych czynników
kształtowania poczucia indywidualnej satysfakcji z życia2. Podkreślał, że jest aktywnością
podejmowaną dla przyjemności, rozwoju osobistego, wpływającą na stan zdrowia, a
zwłaszcza na zachowanie jego dobrego stanu.
Znaczenie rekreacji dla rozwoju i dobrostanu człowieka wynika nie tylko z
przekonania o jej wpływie na stan zdrowia czy samopoczucie, ale także wypływa z faktu, iż
rekreacja jest przestrzenią wolności człowieka, indywidualnego wyboru form, miejsca i
częstotliwości podejmowanych aktywności.
Liczne

wyzwania

dla

gospodarzy

miast

i

gmin,

czyli

lokalnych

władz

samorządowych, wiążą się z koniecznością:
1. Włączenia rekreacji do planów strategicznego rozwoju, gdyż staje się ona jednym z
bardzo istotnych czynników rozwoju lokalnego.
2. Opracowania i realizacji polityki rekreacyjnej skoncentrowanej na rozwiązywaniu
problemów związanych z podejmowania aktywności rekreacyjnej – dostępnością,
jakością (w tym bezpieczeństwem) infrastruktury i usług, integrującej działania
rozproszone w ramach różnych polityk lokalnych (sportowej, oświatowej, ochrony
zdrowia i innych).
3. Stworzenia infrastruktury dla rozwoju rekreacji:


obiektów służących do rekreacji i sportu masowego,



terenów zielonych,



trwała dbałość o czystość, utrzymanie, o jakość obiektów i terenów rekreacyjnych.

4. Stworzenie warunków i wspieranie podmiotów gospodarczych świadczących usługi
rekreacyjne.
5. Animowanie rozwoju i wspieranie aktywności społecznej – zarówno sformalizowanej
(organizacje pozarządowe), jak i niesformalizowanej, w obszarze rekreacji.
Konieczne jest zintegrowane, całościowe podejście do analizy możliwości
rekreacyjnych, warunków korzystania z infrastruktury i tego typu usług, stopnia satysfakcji
mieszkańców, a także wielowymiarowego wpływu rekreacji na otoczenie społecznogospodarcze. Obecnie trudno jednak spotkać w zarządzaniu miastami/gminami takie myślenie
2

T. Scitovsky, The Joylees Economy: the Psychology of Human Satisfaction, Oxford University Press, New
York, 1992, 291.
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o rekreacji. Miasta, zwłaszcza duże przygotowują i realizują programy rozwoju rekreacji lub
częściej sportu albo sportu i rekreacji. Nie zmienia to jednak faktu, że zadania związane z
rekreacją są rozproszone. Znajdują się także w ramach polityk ochrony zdrowia, edukacji,
przeciwdziałania patologiom, ochrony środowiska. Generalnie brak jest całościowego
spojrzenia na rekreację jako ważny czynnik jakości życia oraz rozwoju społecznogospodarczego. Polityki rekreacyjnej nie znajdziemy w obszarze zainteresowań Związku
Miast Polskich3 czy Unii Metropolii4. Ważne konferencje dotyczące miejskich polityk5 także
nie widzą potrzeby zajęcia się tym obszarem usług i aktywności mieszkańców, który wyrasta
na jeden z kluczowych wyznaczników współczesnego stylu życia, zwłaszcza miejskiego.
Celem monografii jest przedstawienie propozycji zintegrowanego podejścia do
badania oraz zarządzania jakością usług rekreacyjnych w mieście i gminie w oparciu o
międzynarodowe wzorce i standardy.
Niniejsze opracowanie podejmuje problematykę badań związanych z jakością usług
rekreacyjnych w mieście/gminie. Tym samym otwiera nowe pole badawcze związane ze
zintegrowanym podejściem do badań miejskich/gminnych ofert produktów rekreacyjnych
poprzez pryzmat ich jakości oraz zarządzania jakością.
Pierwszy rozdział, dzięki szerokiej charakterystyce rynku usług rekreacyjnych,
pozwala zrozumieć specyfikę rekreacji w stosunku do innych form spędzania czasu wolnego
oraz poznać instytucjonalne uwarunkowania realizacji i rozwoju działalności w obszarze
rekreacji. Następnie, poprzez omówienie istoty, cech i właściwości produktu rekreacyjnego i
przedstawienie

jego

różnie

ujmowanej

wielowymiarowości,

autorki

wprowadzają

zintegrowane do badań i projektowania działań w tym obszarze. Pierwszą część zamykają
rozważania na temat klienta usług rekreacyjnych.
Drugi rozdział skupia się wokół jakości produktu rekreacyjnego miasta i gminy.
Autorka jednoznacznie osadza produkt rekreacyjny w kontekście lokalnego środowiska
zamieszkiwania – miasta i gminy. Wnikliwie przedstawia sposoby rozumienia oraz kierunki
badań problematyki jakości terytorialnego produktu rekreacyjnego. Dużo uwagi poświęca
omówieniu oraz krytycznej analizie zastosowania do usług rekreacyjnych, najbardziej
uznanych w literaturze modeli, metod i instrumentów oceny jakości. Przedstawia też wyniki
dotychczasowych badań w oparciu o kluczowe koncepcje oceny jakości usług rekreacyjnych
3

www.systemanaliz.pl/zakres-badan (dostęp: 06.10.2017); www.zmp.poznan.pl/strony/baza-danych-o-miastachsystem-analiz-samorzadowych (dostęp: 06.10.2017).
4
www.metropolie.pl/pl/o-ump/komisje-ump/ (dostęp: 06.10.2017).
5
I Kongres Polityki Miejskiej XV Kongres Miast Polskich, Kraków 16-17 października 2017,
www.zmp.poznan.pl/aktualnosci/i-kongres-polityki-miejskiej-w-krakowie (dostęp: 06.10.2017).
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typu indoor i outdoor. Przeprowadzona analiza koncepcji i metod oceny jakości produktów
rekreacyjnych pozwoliła autorce zidentyfikować lukę teoretyczną związaną z definiowaniem
terytorialnego produktu rekreacyjnego oraz metodami oceny jego jakości. Autorka
przedstawia propozycję ujęć modelowych na bazie metod stosowanych w zarządzaniu
jakością oraz formułuje propozycję zintegrowanego modelu oceny jakości sieciowego
produktu rekreacyjnego miasta i gminy.
Ostatni rozdział jest najważniejszą częścią tego opracowania. Autorka wychodzi z
założenia, że dla kształtowania i zarządzania jakością terytorialnych (lokalnych) produktów
rekreacyjnych najważniejszym podmiotem jest władza lokalna miast i gmin, która odpowiada
za stwarzanie mieszkańcom jak najlepszych warunków zamieszkiwania oraz rozwoju.
Powinno się to odbywać poprzez lokalną – miejską czy gminną politykę tworzoną i
realizowaną zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością usług rekreacyjnych.
Po pokazaniu jak w zarządzaniu publicznym zmieniało się podejście do zarządzania jakością
oraz

normalizacji

usług

rekreacyjnych,

a

także

po

omówieniu

uniwersalnych

znormalizowanych systemów zarządzania, autorka zaprezentowała znormalizowane systemy
zarządzania w usługach rekreacyjnych. Szczegółowe omówienie tych branżowych systemów
jest pierwszym w Polsce całościowym przedstawieniem normalizacji systemu zarządzania
jakością usług składających się na terytorialne produkty rekreacyjne. Szeroki i szczegółowy
opis istniejących standardów w zakresie zarządzania usługami rekreacyjnymi wytycza
kierunki zmian i obszary doskonalenia w kierunku spełniania wymagań międzynarodowych,
co jest krytycznie ważne, mając na uwadze postępującą internacjonalizację oraz rozwój
innych obszarów silnie powiązanych z rekreacją, tj. turystyka i sport. Zdaniem autorki
podstawowym ograniczeniem w kształtowaniu jakości produktu rekreacyjnego miasta i gminy
jest brak zintegrowanego podejścia do zarządzania jego jakością, co skutkuje rozproszeniem
działań oraz trudnością wywołania efektu synergicznego. Dlatego w kolejnym kroku
przedstawiono integrację znormalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach
świadczących usługi

rekreacyjne oraz systemową koncepcję zarządzania jakością

terytorialnego (lokalnego) produktu rekreacyjnego.
Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, praktyków oraz teoretyków
zajmujących się zagadnieniami zarządzania jakością, rekreacji, zarządzania publicznego,
zarządzania miastem/gminą, marketingu terytorialnego czy politykami publicznymi.
Monografia jest adresowana do wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w proces
świadczenia usług w zakresie rekreacji oraz tworzenia produktu rekreacyjnego miasta i
gminy, niezależnie od formy organizacyjno - prawnej oraz zakresu działania. Może być
9

9

wykorzystywana przez polityków, menedżerów publicznych, przedsiębiorców, lokalnych
działaczy NGO i przedstawicieli lokalnych społeczności. Opracowane w monografii
koncepcje mogą stanowić ramę teoretyczną do dalszych badań w zakresie diagnozy i pomiaru
funkcji rekreacyjnej miast i gmin, badania jakości świadczonych usług na poziomie
pojedynczych organizacji, jak i sieciowego produktu rekreacyjnego oraz diagnozy i oceny
skuteczności modeli zarządzania rekreacją w jednostkach terytorialnych.
Książka ma również wymiar dydaktyczny. Może być wykorzystana w kształceniu
specjalistów w zakresie zarządzania, zarządzania publicznego, polityki społecznej, turystyki i
rekreacji, wychowania fizycznego oraz wszelkich innych formach przygotowujących kadry
na potrzeby rekreacji.
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Rozdział 1. Charakterystyka rynku usług rekreacyjnych
Celem rozdziału jest opis rynku usług rekreacyjnych. Podjęto w nim próbę
zdefiniowania wielowymiarowego i złożonego pojęcia, jakim jest rekreacja i usługa
rekreacyjna oraz powiązanych z nim terminów, tj. fitness, wellness, turystyka i sport.
Następnie dokonano opisu uwarunkowań działania i struktury organizacyjnej rekreacji w
Polsce. Analiza klienta usług rekreacyjnych zamyka tematykę dotyczącą charakterystyki
rynku usług rekreacyjnych.
1.1. Rekreacja fizyczna – wielowymiarowość pojęcia
1.1.1. Rekreacja
Słowo „rekreacja” wywodzi się z języka łacińskiego, w którym recreatio (od recreo –
ożywić, odnowić, pokrzepić, na nowo stworzyć) oznacza powrót do zdrowia, sił1.
W literaturze rekreacja definiowana jest wieloaspektowo jako2:


zespół zachowań, które realizuje człowiek w swoim czasie wolnym (podejmowanych
dla przyjemności i dobrowolnie na podstawie wewnętrznej motywacji),



proces wypoczynku człowieka do regeneracji jego biologicznych sił, odnowę
produkcyjnych i twórczych zdolności w związku ze znaczną i ciągle rosnącą
intensyfikacją życia,



rozwijające się dynamicznie zjawisko społeczno-ekonomiczne, którego podstawę
stanowią wzrost dochodów ludności oraz zwiększenie zasobów czasu wolnego.

Szeroko rozumiana rekreacja może przyjmować różne formy. Przyjmując kryterium
aktywności, rekreację dzieli się na3:


bierną – polegającą na powstrzymaniu się od wszelkiej aktywności umysłowej i
fizycznej np. opalanie się czy poddanie się masażom,



czynną – wymagającą aktywności fizycznej (np. bieganie, granie w piłkę itd.) lub
psychicznej (np. gra w szachy, rozwiązywanie krzyżówek).

1

R. Winiarski, red., Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf,Warszawa 2011, s.13.
I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji, [w:] Teoria i
metodyka rekreacji. Zagadnienia podstawowe, red. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W. Siwiński, AWF Poznań
2001, s. 13.
3
W. Siwiński, Pedagogika czasu wolnego rekreacji i turystyki, Wydawnictwo Polski Dom Wydawniczy
„Ławica”, Poznań 1999, s. 146.
2
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Kolejny podział rekreacji, ze względu na rodzaj podejmowanej aktywności, przedstawia
Kiełbasiewicz – Drozdowska, dzieląc rekreację na4:


fizyczną – obejmującą wszelkie formy działalności rekreacyjnej fizycznej (np.
ćwiczenia gimnastyczne, turystyka, fitness, gry i zabawy itd.),



twórczą – działającą na sferę emocjonalną człowieka, kształtującą osobowość (np.
może się wyrażać przez plastykę, teatr, muzykę),



kulturalno-rozrywkową – przyjmującą postać rozrywki umysłowej (np. gry
towarzyskie, koła naukowe),



rekreację poprzez działalność społeczną, przyjmującą postać działań prospołecznych,
podejmowaną w czasie wolnym na rzecz innych ludzi (np. działalność organizatorska,
fundacyjna, dobroczynna, animacyjna).
Kluczowym pojęciem w definiowaniu rekreacji jest czas wolny. W literaturze

zagranicznej stosuje się trzy pojęcia w celu określenia czasu wolnego: free time, leisure time
oraz leisure5. Free time to czas będący do dyspozycji jednostki według jej uznania. Leisure
time jest odcinkiem czasu wolnego, który jest przeznaczony na realizowanie wartości
wolnoczasowych6. Natomiast termin leisure to określenie kompleksu samorealizacji,
osiąganych przez człowieka w wyniku wykorzystania czasu wolnego na wybraną przez siebie
aktywność7 (w tym i aktywność rekreacyjną, intelektualną, społeczną itd.). W literaturze
polskiej możemy także znaleźć wiele definicji czasu wolnego, jest to zagadnienie
interdyscyplinarne, definiowane przez specjalistów z różnych dziedzin nauki: psychologii,
socjologii, pedagogiki czy ekonomii. W naukach ekonomicznych definiuje się czas wolny
jako „czas nieprzeznaczony na pracę i czynności zarobkowe”. Bombol podkreśla, że czas
wolny należy do kategorii ekonomicznej posiadającej swoją użyteczność i jest ważnym
elementem diagnozy procesów rozwoju społeczno-gospodarczego8. W naukach o kulturze
fizycznej, a szczególnie w turystyce i rekreacji, termin czasu wolnego formułowany jest jako
„czas poza pracą zawodową, pozostający do swobodnego i bezinteresownego oraz zgodnego
z zamiłowaniami człowieka wykorzystania na wypoczynek, uczestniczenie w zdobyczach
współczesnej cywilizacji, rozwijanie zainteresowań własnych i rozrywkę”9.

4

I. Kiełbasiewicz- Drozdowska, Teoria i metodyka rekreacji, Wydawnictwo AWF, Poznań 2001, s. 16.
K. Roberts, Leisure, (2nd ed.), Langman London, 1981.
6
J.R. Kelly, Leisure. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982.
7
D. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcje, Impuls, Kraków 2006, s.170-171.
8
M. Bombol, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Szkoła
Głowna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
9
W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s.96.
5
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Właściwie wypełniony czas wolny ma zasadnicze znaczenie w dostarczaniu
organizmowi wielu korzyści zdrowotnych10. Pełni on wiele funkcji: edukacyjną,
wychowawczą, integracyjną, kompensacyjną oraz rekreacyjną11. Pojęcie „czasu wolnego” w
literaturze próbowano stosować zamiennie z pojęciem „rekreacji”. Jednakże, jak wynika z
wyżej

przedstawionych

definicji,

rekreacja

jest

pewną

strategią

postępowania,

podejmowaniem działań na rzecz wypoczynku i dobrego samopoczucia w czasie wolnym12.
Czas wolny jest natomiast pojęciem szerszym, nie wszystko co robimy w czasie wolnym jest
rekreacją, możemy go również przeznaczyć na inne aktywności niezwiązane z rekreacją np.
na naukę, czy zakupy itp.
Należy zauważyć, że pojęcie „rekreacji” ma wiele wymiarów. W teorii i praktyce
używa się słów: rekreant, organizacja rekreacyjna, rekreaować się i innych. Zatem można
stwierdzić, że termin „rekreacja” jest pojęciem wieloznacznym i może być interpretowane w
sensie13:


rzeczowym (przedmiotowym) – gdy jest instytucją lub celem grupy funkcjonalnej, w
skład której wchodzą celowo zorganizowane zespoły ludzkie i rzeczy (usługi
rekreacyjne, produkty rekreacyjne, organizacja rekreacyjna),



czynnościowym – gdy jest zespołem pewnych określonych zachowań, które realizuje
człowiek w czasie wolnym (aktywność rekreacyjna, rekreować się, uprawianie
rekreacji, działalność rekreacyjna, uczestnictwo w rekreacji, czynne zainteresowania
rekreacyjne),



atrybutowym – gdy jest zestawem cech, które zyskuje się (bądź nie) poprzez sprawne
(lub mniej sprawne) wykonywanie dla danego działania czynności (np. rekreacyjny),



podmiotowym – gdy jest pewnym systemem, gdzie człowiek jest głównym
podmiotem zainteresowania (np. rekreant, uprawiający rekreację).

Mając na uwadze powyższą analizę pojęć, na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto
wielowymiarowe podejście do definicji rekreacji.

10

K. Lloyd, D.E. Little, Self-determination theory as a framework for understanding women’s psychological
well-being outcomes from leisure-time physical activity. Leisure Sciences, 32 (4), 2010, s. 369–385.
11
E. Wnuk-Lipiński, Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, s.
10.
12
M. Kwilecka, red., Bezpośrednie funkcje rekreacji, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
2006, s. 64.
13
Interpretacja pojęcia rekreacji zaproponowana przez autorkę nawiązuje do sposobu definiowania organizacji w
naukach o zarządzaniu. S. Marek, M. Białasiewicz, red., Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008,
s. 15.

13

13

Przedmiotem opracowania autorek jest pojęcie i koncepcja rekreacji fizycznej, która
na świecie określana jest poprzez różne terminy tj.: masowa kultura fizyczna, sport masowy,
sport całego życia, sport dla wszystkich, rekreacja ruchowa czy sport rekreacyjny.
W Europie Zachodniej rekreacja fizyczna to pojęcie zbliżone do sportu powszechnego
(sport for all) lub sportu rekreacyjnego (leisure sport)14. Koncepcja „sport dla wszystkich”
została zaproponowana przez Radę Europy która w latach 60-tych, ogłosiła publicznie prawo
każdego człowieka do uczestnictwa w sporcie, a sześć lat później Rada ta wdrożyła nowy
europejski program wspierający rozwój sportu dla wszystkich15. W zaproponowanej
koncepcji sportu dla wszystkich wyraźnie określono odchodzenie od konkurowania podczas
realizacji aktywności rekreacyjnej, a nawiązywano do dbałości o dobre samopoczucie
(wellness). Głównym motywem podejmowania uczestnictwa w sporcie dla wszystkich stała
się potrzeba przeżycia przygody16. Kolejnym pojęciem utożsamianym z rekreacją fizyczną
jest sport rekreacyjny, który obejmuje różne formy aktywności sportowej, podejmowane i
wybierane dobrowolnie przez uczestników tej formy aktywności fizycznej17.
W krajowej literaturze rekreacja fizyczna jest definiowana jako aktywność fizyczna
rozumiana jako „każdy ruch ciała wykonywany dzięki pracy mięśni szkieletowych
wymagający wydatku energetycznego”18. Analizując literaturę przedmiotu można odnaleźć
różne definicje rekreacji fizycznej. Wolańska definiuje rekreację fizyczną jako „to różnego
rodzaju zajęcia o treści ruchowej – sportowe, turystyczne, zabawy ruchowe, tańce, spacery
itp., którym człowiek oddaje się z własnej chęci, w czasie wolnym dla wypoczynku, odnowy

14

A. Basińska-Zych, S. Bosiacki, Polityka lokalna w stymulowaniu rozwoju rekreacji ruchowej w wybranych
państwach unii europejskiej, [w:] Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego nr 690, Ekonomiczne problemy usług, Nr 79/ 2011, s. 351.
15
Współcześnie powyższą deklarację Rady odnosi się do idei Pierre´a de Coubertina, twórcy koncepcji sportu
dla wszystkich z początku lat XX wieku. W jednym z artykułów autor ten ogłasza postulaty, posiadające
również w dzisiejszym czasie wiele aktualności tj. „...dla dorosłych przepracowanych i zmęczonych
nowoczesnym życiem, sport stanowi zasadniczą przewagę niezawodny sposób regeneracji, dyscyplinę, której nic
nie jest w stanie zastąpić. Jednakże, gdzie są obiekty, które nasze organizacje zapewnią w tym względzie? Gdzie
jest ośrodek miejski, w którym człowiek, znalazłszy pół godziny, może spędzić je na uprawianiu sportu? Z jakiej
sali gimnastycznej może skorzystać za darmo lub prawie za darmo? Z tego względu chciałbym być świadkiem
odrodzenia, w rozszerzonej i zmodernizowanej formie, starożytnego Miejskiego Gimnazjum, miejsca, gdzie
odbywają się zawody i gdzie bije się rekordy, ale również miejsca, gdzie każda osoba dorosła może w każdym
wygodnym dla niej momencie i bez narażenia na krytykę wykonywać najprostsze formy ćwiczeń; skoki, rzuty i
gimnastykę”. Poradnik dla działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej, (praca zbiorowa), Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich, Wydanie II, Warszawa 2003, s. 121.
16
Poradnik dla działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej, (praca zbiorowa), Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich, Wydanie II, Warszawa 2003, s. 122.
17
A. Basińska-Zych, S. Bosiacki, Polityka lokalna w stymulowaniu rozwoju rekreacji ruchowej w wybranych
państwach unii europejskiej, [w:] Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego nr 690, Ekonomiczne problemy usług, Nr 79/ 2011, s. 353. [za:] L. Feng, Leisure Sports,
People’s Sports Publishing House, Beijing 2008, s. 99.
18
http://www.who.int/topics/physical_activity/en/ (dostęp: 04.06.2017).
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sił, przyjemności i rozwoju własnej osobowości, kreacji zdrowia”19. Wg Dąbrowskiego
„rekreacja fizyczna to wszelkie akceptowane społecznie formy fizycznej aktywności ludzi,
mające miejsce w czasie wolnym, podejmowane dobrowolnie, bezinteresownie i dla
przyjemności, służące odnowie i umacnianiu sił człowieka, jego innej od codziennej,
aktywnej i różnorodnej samorealizacji o cechach zabawy, realizowanej indywidualnie, w
grupach, lub traktowanej jako zjawisko społeczne i globalne”20. Według Grabowskiego
natomiast „rekreacja ruchowa obok sportu, rehabilitacji, wychowania fizycznego jest formą
uczestnictwa w kulturze fizycznej”21. Rekreacyjna aktywność sportowa inaczej „sport dla
wszystkich”, według Winiarskiego „charakteryzuje się aktywnym fizycznie uczestnictwem w
rekreacji w czasie wolnym głównie dla przyjemności oraz rozrywki”22. Należy wspomnieć,
że w aktualnej Ustawie o sporcie z dnia 24 czerwca 2010 r. za formy kultury fizycznej
uznano sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową. W poprzednio
obowiązującej ustawie tj. Ustawie o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r., do form
kultury fizycznej zaliczano także rekreację, która obecnie nie została pominięta, ale zawiera
się w rozszerzonej definicji sportu.
Jak wynika z powyższych definicji, do najważniejszych funkcji, jakie pełni rekreacja
fizyczna w życiu człowieka, należą23:


funkcja wypoczynkowa – odnowa, regeneracja sił fizycznych i psychicznych,



funkcja rozrywkowa – dostarczanie rozrywki i przyjemności,



funkcja katartyczna – odreagowanie napięć, uwalnianie złych emocji,



funkcja zdrowotna – pielęgnacja zdrowia zapobieganie chorobom,



funkcja edukacyjna – kształcenie umysłu i ciała, nabywanie nowych umiejętności,



funkcja społeczna – kształtowanie osobowości24, integracja społeczna, tworzenie
więzi międzyludzkich,



funkcja adaptacyjna – przystosowanie się do zmieniających się warunków życia,

19

T. Wolańska, Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa, AWF, Warszawa 1997, s. 59.
A. Dąbrowski, Zarys teorii rekreacji ruchowej, WSE, Warszawa 2006, s. 11.
21
Kultura fizyczna wg Z. Krawczyka rozumiana jako „względnie zintegrowany i utrwalony system zachowań w
dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową i zdrowie człowieka, przebiegających według
przyjętych w danej zbiorowości wzorów, a także rezultaty owych zachowań. Szerzej: Z. Krawczyk, Filozofia i
socjologia kultury fizycznej, PWN, Warszawa 1973, s. 211.
22
R. Winiarski, Psychospołeczne aspekty rekreacji ruchowej, [w:] Sport dla wszystkich, cz. II, red. H.
Piotrowska, „ZW-P Arjada”, Warszawa 1995, s. 7 i in.
23
R. Winiarski, red., Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012, s.
24.
24
Sabiston i Crocker podkreślają szczególne znaczenie aktywności rekreacyjnej w kształtowaniu osobowości
młodzieży. C.M. Sabiston, P.R.E. Crocker, Exploring selfperceptions and social influences as correlates of
adolescent leisure-time physical activity, “Journal of Sport and Exercise Psychology”, 2008, 30, 3–22.
20
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funkcja kompensacyjna – wyrównanie braków i niedoborów ruchu,



funkcja emocjonalna – dostarczenie emocji, mocnych wrażeń i przeżyć,



funkcja estetyczna – dbałość o wygląd zewnętrzny, urodę, upiększanie ciała.
Rekreację fizyczną można też przedstawić w kontekście potrzeb człowieka, jakie

poprzez uczestnictwo w tej formie czasu wolnego człowiek jest w stanie zaspokoić. Należą do
nich potrzeby25:


wypoczynku i relaksu, co wiąże się z oderwaniem od codziennych obowiązków,



aktywności psychofizycznej, dotyczy ruchu, pozbycia się nadmiaru energii,



zmiany trybu i środowiska życia, co związane jest jego urozmaicaniem,



kontaktu z przyrodą,



emocji i przyjemności wrażeń, obniżania poziomu samokontroli, wiążące się ze
spontanicznością, swobodą, beztroską oraz zabawą,



kontaktów z innymi ludźmi, zwłaszcza tych nieformalnych,



osiągnięć, a więc uznania, dowartościowania, dominacji, a także wyróżniania się,



współzawodnictwa, związane z rywalizacją, walką sportową, wyładowaniem agresji,



nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

Należy podkreślić, że obecnie obserwujemy zmiany występujące w motywach podejmowania
rekreacji fizycznej. Uczestnicy rekreacji fizycznej chcą coraz częściej sprawdzić się w
ekstremalnym wysiłku, w ryzykownych i niebezpiecznych formach, co nie do końca wpisuje
się w potrzeby, jakie zaspokaja tradycyjna rekreacja, czyli wypoczynku, zabawy czy relaksu.
Przykładem takiej formy rekreacji może być runmageddon – ekstremalny bieg z
przeszkodami, turystyka przygodowa czy ekstremalna.
Wyżej wymienione potrzeby często bywają niezaspokojone z powodu występowania
barier w podejmowaniu rekreacji fizycznej, zdefiniowanych przez Kunickiego jako „zespół
czynników, które powstrzymują ludzi od aktywnego wypoczynku ruchowego, utrudniają go
bądź uniemożliwiają”26. Wśród barier podejmowania rekreacji fizycznej wyróżniono bariery:
kulturowe, poznawcze, psychologiczne, ekonomiczne i ideologiczne. Jak donoszą wyniki
badań, dotyczące uczestnictwa Polaków w rekreacji fizycznej, do najważniejszych barier
utrudniających bądź uniemożliwiających uczestnictwo Polaków w rekreacji fizycznej
respondenci zaliczyli: „brak czasu” (30% badanych), „brak zainteresowania” oraz „brak chęci
podejmowania wysiłku fizycznego lub po prostu preferowanie biernego wypoczynku” (19%

25
26

R. Winiarski, op. cit., s. 7 nast.
B.J. Kunicki, Społeczne bariery rekreacji fizycznej, AWF Warszawa 1984, s. 367.
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badanych). Istotnymi barierami okazały się także „stan zdrowia i przeciwwskazania lekarza”
(18%)27. Podobnie w innych badaniach, dotyczących barier uczestnictwa w aktywności
fizycznej, na pierwszym miejscu kobiety wskazują na „brak wolnego czasu”, „brak wsparcia
bliskich”, „lenistwo i brak motywacji, brak nawyku ruszania się” itd.28. Natomiast osoby
starsze wskazały na „brak wolnego czasu”, „brak zainteresowania aktywnością fizyczną”,
„ograniczenia zdrowotne”, „brak wsparcia bliskich osób”, „brak odpowiedniej oferty” i
inne29.
Współczesne społeczeństwo charakteryzuje jednostronność wysiłku, który związany
jest przede wszystkim z zajęciami obowiązkowymi, tzn. nauką, pracą oraz obowiązkami
domowymi. Udział w rekreacji fizycznej daje możliwości zrównoważenia tego wysiłku, czyli
zachowania homeostazy30 w celu osiągnięcia dobrostanu psychofizycznego (wellness)31.
Takie uczestnictwo w rekreacji stanowi jej główny cel. Do celów szczegółowych rekreacji
fizycznej należą32:


zaspokojenie potrzeb ruchu niezbędnego dla zdrowia,



równoważenie dobowego bilansu energetycznego organizmu człowieka,



poprawa i utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej,



osiągnie przyjemności i zadowolenia z wysiłku.

27

Główny Urząd Statystyczny Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016r, Warszawa 2017,
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowejw-2016-r-,4,3.html (dostęp: 31.08.2017).
28
Zbiorczy raport realizacyjny Badanie uwarunkowań do podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety.
Ministerstwo
Sportu
i
Turystyki,
Warszawa
2015,
https://www.msit.gov.pl/pl/sport/badania-ianalizy/aktywnosc-fizyczna-spol/575,Aktywnosc-fizyczna-spoleczenstwa.html (dostęp: 31.08.2017).
29
Zbiorczy raport realizacyjny Badanie dotyczące uwarunkowań do podejmowania aktywności fizycznej przez
osoby starsze w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, https://www.msit.gov.pl/pl/
sport/badania-i-analizy/aktywnosc-fizyczna-spol/575,Aktywnosc-fizyczna-spoleczenstwa.html
(dostęp:
31.08.2017).
30
Homeostaza – dążenie do utrzymania stałości środowiska wewnętrznego, jest ona właściwością żywego
organizmu polegającą na zdolności zachowania stałego środowiska wewnętrznego pomimo działania licznych
czynników zewnętrznych i wewnętrznych zakłócających tę równowagę czynnościową organizmu. E. Ziółko,
Podstawy fizjologii człowieka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Skrypt nr. 10, Nysa 2006. s.13.
31
Dobrostan psychofizyczny (stan dobrego samopoczucia) wraz z dobrostanem społecznym to elementy
składające się na pojęcie zdrowia, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), http://www.who.int/about/
mission/en/ (dostęp: 08.09.2017).
32
M. Kwilecka, red., Bezpośrednie funkcje rekreacji, ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
2006, s. 32.
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1.1.2. Rekreacja fizyczna a fitness i wellness
Współcześnie dynamicznie rozwijającym się obszarem rekreacji fizycznej stał się
fitness, jako nowy sposób na życie i styl zachowań prozdrowotnych. Fitness jest elementem
składowym

pojęcia

„wellness”.

Koncepcja

„wellness”

została

stworzona

przez

amerykańskiego doktora Dunn’a, który jako pierwszy w 1959 r. napisał o specjalnym stanie
zdrowia. Stan ten obejmuje całkowitą pomyślność zależną od ciała, ducha i umysłu, które
uwarunkowane są szeroko rozumianym środowiskiem człowieka33. Jednakże różnorodność
skojarzeń i interpretacji terminu wellness stwarza problem w sformułowaniu jednej definicji
oddającej istotę tego zjawiska. Literatura przedmiotu pojęcie „wellness” utożsamia
z „dobrostanem ogólnym”, czyli stanem szczęśliwego, harmonijnego życia (obejmującym nie
tylko sferę fizyczną, ale również intelektualną, uczuciową, społeczną i duchową)34 w zgodzie
z innymi ludźmi i środowiskiem naturalnym35. Olex uważa, że wellness jest harmonią
wszystkich aspektów życia, czyli36:


fitnessu (dobrej sprawności, wyglądu, samopoczucia, odporności na stres, profilaktyki
zdrowia),



zdrowia (np. właściwa masa ciała – BMI37),



pracy (np. postawa twórcza, satysfakcja zawodowa),



relacji z innymi ludźmi (np. kontakty zawodowe, stosunki rodzinne).

Zarówno w praktyce, jak i w teorii pojęcie wellness często używane jest łącznie ze słowem
spa38 (np. hotel spa i wellness). Spa na rynku usług czasu wolnego będzie rozumiane jako
system urządzeń i usług związanych z zabiegami (np. zabiegi w zakresie pielęgnacji urody,
relaksacyjne, prozdrowotne, fizjoterapeutyczne i lecznicze, strefą saun, wody i wypoczynku)
na ciało39.
Integralną częścią koncepcji wellness jest fitness. Termin „fitness” wywodzi się od
angielskiego słowa „fit”, w tłum. „w dobrym zdrowiu fizycznym”, czyli osiąganie tego stanu
głównie poprzez ćwiczenia fizyczne. Fitness zatem „to dynamiczny proces poszukiwania
33

H. Mueller, E.L. Kaufmann, Wellness tourism: Market analysis of a special health tourism segment and
implications for the hotel industry, „Journal of Vacation Marketing”, 7, 2001, s. 5-17.
34
A. Pilawska, A. Pilawski, W. Pertyński, Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa, Katowice 2003, s. 46.
35
J.E. Myers, T.J. Sweeney, J.M. Witmer, The Wheel of Wellness counseling for wellness: A holistic model for
treatment planning, “Journal of Counseling & Development”, 78, 2000, 251–266.
36
D. Olex, Fitness, Górnośląska Oficyna Wydawnicza SA, Katowice 2001.
37
BMI – Body Mass Index.
38
Nazwa „spa” wywodzi się od nazwy belgijskiego miasteczka Spa, które słynęło w XVI wieku ze swych wód
leczniczych.
39
N. Sallmann, Megatrend wellness & SPA dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku, PAG,
Kraków, 2010, s.77-76.
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przez

człowieka

dobrego

samopoczucia

z

punktu

widzenia

psychologicznego

i

socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia optymalnej sprawności
fizycznej”40. Współcześnie pojęcie fitness ma szerokie znaczenie, odnosi się również do
podmiotów (tzw. fitness kluby) świadczących usługi w zakresie poprawy sprawności i
wydolności fizycznej, do nazw programów czy form aktywności rekreacyjnej i sportowej 41.
Zakres form fitness obejmuje42:


ćwiczenia siłowe (w plenerze lub zamkniętych pomieszczeniach – siłowniach) z
udziałem trenera personalnego lub bez,



formy aerobiku,



pozostałe rekreacyjne formy ruchu: indywidualne oraz zespołowe z elementami
współzawodnictwa i bez niego, tj. koszykówka, jazda na rowerze, pływanie itd.
Elementem łączącym uczestnictwo człowieka w formach wellness, fitness czy spa jest

dążenie do celu, jakim jest osiągnięcie optymalnego zdrowia i kondycji. Środkiem do
uzyskania tego stanu w przypadku wellness i fitness jest rekreacja fizyczna43, a w przypadku
spa zabiegi kosmetyczne. Zarówno w literaturze, jak i w branży pojęcia wellness, fitness i spa
stosowane są zamiennie, co jest błędem. W świetle przedstawionych definicji pojęcie fitness i
spa ma węższe znaczenie od pojęcia wellness. Bycie fit dotyczy wyłącznie sfery fizycznej
człowieka, spa odnosi się do sfery fizycznej i częściowo psychicznej, natomiast bycie well
dotyczy zarówno sfery fizycznej, psychicznej, jak i duchowej człowieka.

1.1.3. Sport a rekreacja fizyczna
Z uwagi na fakt, że od wielu lat toczy się w literaturze przedmiotu, na poziomie
stanowienia prawa oraz praktyce, dyskusja na temat definiowania pojęć sportu i rekreacji
fizycznej, w rozdziale tym podjęto próbę rozróżnienia tych pojęć.
Definicja sportu przyjęta przez Radę Europy w latach 60-tych określa sport jako:
„wszelkie

formy aktywności

fizycznej,

które

poprzez

uczestnictwo

doraźne

lub

zorganizowane, stawiają sobie za cel wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i
psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na

40

R. Panfil, Usługi rekreacyjne – kreowanie i udostępnianie, Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław,
Wrocław 2016, s.7.
41
S. Toczek-Werner, red., Podstawy rekreacji i turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław,
Wrocław 2005.
42
L. Kuba, M. Paruzel-Dyja, Fitness, nowoczesne formy gimnastyki. Podstawy teoretyczne, Wydanie 2,
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Katowice 2013, s.11.
43
R. Panfil, (2016), op. cit. s. 25.
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wszelkich

poziomach”44.

Sport

to

świadoma,

dobrowolna

działalność

człowieka,

podejmowana głównie dla zaspokojenia potrzeby zabawy, popisu i walki, a także
wewnętrznego doskonalenia się w drodze systematycznego rozwoju cech fizycznych,
umysłowych i wolicjonalnych45. Sport jest częścią kultury fizycznej, definiowanej jako
składowa kultury społeczeństwa, obejmująca dziedzinę kształtowania fizycznych uzdolnień
człowieka, naukę o wychowaniu fizycznym, sportowym społeczeństwa i osobistą higienę oraz
racjonalną organizację czynnego wypoczynku46. Sport zaspokaja potrzeby człowieka w
zakresie edukacji, zdrowia, rozrywki, kultury, poczucia przynależności do grupy i
społeczeństwa, prestiżu i uznania za osiągnięcia sportowe, przebywania w grupie i wspólnego
przeżywania emocji, aktywnego spędzania czasu wolnego itp.47. Zgodnie z Ustawą o sporcie
z dnia 24 czerwca 2010 r. „sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników
sportowych na wszelkich poziomach”48.
Intensywne przemiany w rozwoju społecznym, kulturowym, technologicznym oraz
ekonomicznym współczesnych społeczeństw spowodowały, że sport jako zjawisko społeczne
obecnie jest dziedziną pełniącą wiele funkcji w życiu społecznym, co powoduje, iż jest on
bardzo zróżnicowany i wielowymiarowy. Rysunek 1.1. prezentuje strukturę współczesnego
sportu ze względu na cel uprawiania sportu oraz cechy osób go uprawiających. Należy
zwrócić uwagę na fakt, iż zaprezentowane na rysunku formy sportu wzajemnie się przenikają.
Współcześnie dominują dwie formy sportu: sport masowy oraz sport wyczynowy, który może
być uprawiany zawodowo lub amatorsko49. Cechą wyróżniająca sport wyczynowy jest aspekt
rywalizacji

sportowej

i

współzawodnictwa.

Sport

wyczynowy

związany jest

ze

współzawodnictwem sportowym, celem jest awans w globalnej rywalizacji oraz zaspokojenie
oczekiwań sympatyków danej dyscypliny sportowej. Sport masowy jest uprawiany w celu
wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych dla osobistej satysfakcji zawodnika, w tym
44

http://www.lodzkie.eu/data/other/whitepaper-short_pl.pdf (dostęp: 03.11.2017).
Szerzej: B. Ryba, Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Polska Korporacja
Menedżerów Sportu, Warszawa 2000, s. 23; A. Pilawska, A. Pilawski, W. Pertyński, op. cit., 3, s. 17.
46
Na system kultury fizycznej składają się: wychowanie fizyczne, rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia), sport,
rekreacja fizyczna. Ustawie o sporcie z dnia 24 czerwca 2010 r. (DZ. U. z 2010r. nr 127, poz. 857) .
47
A. Izydorczyk, Marketing w systemie kultury fizycznej, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa
2003, s. 117.
48
Ustawie o sporcie z dnia 24 czerwca 2010 r. (DZ. U. z 2010r. nr 127, poz. 857).
49
Sport kwalifikowany oznacza taki rodzaj sportu, w którym uczestnicy poddawani są procesom kwalifikowania
(klasyfikacja sportowa, kwalifikowanie do kadry narodowej, olimpijskiej, młodzieżowej). Szerzej: B. Ryba,
Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowo-rekreacyjnymi, Polska Korporacja Menedżerów
Sportu, Warszawa 2004, s. 26 i nast.
45
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zakresie często jest utożsamiany z rekreacją fizyczną. Rozwijają się także nowe dziedziny
sportu tj. sport szkolny oraz sport osób niepełnosprawnych.

Rys. 1.1. Struktura sportu
Źródło: Krawczyk Z., Sport w zmieniającym się społeczeństwie, Akademia Wychowania Fizycznego im. J.
Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 142.

Zaprezentowane na rys. 1.1. formy sportu pełnią w życiu człowieka oraz
społeczeństwa wiele znaczących funkcji50:
1. Funkcja edukacyjna – aktywność sportowa jest ważnym czynnikiem rozwoju
osobowego człowieka poprzez rozwijanie procesów poznawania, co za tym idzie –
zdobywania pewnej wiedzy oraz określonych sprawności poprzez trening, wytrwałość
i współdziałanie. Stanowiąc istotny czynnik samokontroli, sport rozwija intuicję
człowieka, jego wyobraźnię i odpowiedzialność. Rodzi umiejętności podejmowania
świadomych decyzji, przez co sprzyja rozwojowi woli. Sport jest źródłem satysfakcji,
zwłaszcza w chwili osiągania pozytywnych wyników sportowych. Jest alternatywą dla
szerzących się patologii społecznych, takich jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm,
przemoc fizyczna i psychiczna.
2. Funkcja zdrowia publicznego – obok właściwej diety, higieny, pracy, odpoczynku wysiłek fizyczny należy do podstawowych kanonów zdrowotności człowieka. Każdy
rodzaj sportu spełnia funkcję zdrowotną, choć nie w równym zakresie.
3. Funkcja socjalna – aktywność sportowa jest przesłanką do nawiązywania i
odbudowywania między ludźmi nowych relacji interpersonalnych nie tylko w
50

Szerzej: Z. Krawczyk, Sport w zmieniającym się społeczeństwie, Akademia Wychowania Fizycznego im. J.
Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2000; T. Sporek, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji, Difin,
Warszawa 2007, s. 60.
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środowisku najbliższego otoczenia, lecz także w środowisku zespołów sportowych
oraz działaczy. Trofea sportowe stają się własnością zwycięzców, klubu sportowego i
całego narodu, co wpływa na pobudzenie uczuć patriotycznych. Sport w wymiarze
globalnym czy międzynarodowym jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju
stosunków międzynarodowych, sprzyja zbliżaniu się ludzi spośród różnych narodów i
stanowi funkcję integracyjno–społeczną.
4. Funkcja kulturowa – sport spełnia istotną funkcję w zakresie kultury masowej.
Dostarcza ludziom określonych emocji, wrażeń oraz rozrywki.
5. Funkcja rekreacyjna – polega na zaspokojeniu ludzkich potrzeb w zakresie:
utrzymania i poprawy zdrowia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
Jak wcześniej podkreślono współczesny sport jest bardzo zróżnicowany. Każda forma sportu
– wyczynowy, masowy, szkolny i osób niepełnosprawnych pełni różne funkcje, realizuje
różne cele w społeczeństwie, co konsekwentnie przekłada się na rodzaj organizacji
świadczących usługi w zakresie sportu, rynkowe uwarunkowania ich działalności oraz ofertę
usługową. Tabela 1.1 przedstawia analizę w tym zakresie.
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Socjalna, zdrowotna,
edukacyjna, kulturowa.

Socjalna, kulturowa.

Zdrowotna,
edukacyjna,
wypoczynkowa,
rozrywkowa,
katartyczna, socjalna,
kompensacyjna,
emocjonalna,
estetyczna.
Zdrowotna,
edukacyjna, kulturowa,
socjalna, rekreacyjna.

Sport
wyczynowy
amatorski.

Sport
wyczynowy
profesjonalny.

Sport masowy
(rekreacja
fizyczna).

Źródło: opracowanie własne.

Sport osób
niepełnospraw
nie.

Edukacyjna,
zdrowotna, socjalna,
rekreacyjna.

Funkcja

Sport szkolny.

Rodzaj
sportu

Stowarzyszenia
Sportowe.

Globalny,
międzynarodowy,
krajowy,
regionalny,
lokalny.

Lokalny,
regionalny.

Spółki handlowe,
spółka cywilna,
jednoosobowa
działalność
gospodarcza.

Zwycięstwo sportowe,
integracja środowiska
osób
niepełnosprawnych.

Globalny,
międzynarodowy,
krajowy,
regionalny,
lokalny.

Sportowe Spółki
Akcyjne,
Stowarzyszenia
Sportowe.

Zwycięstwo sportowe,
zyski finansowe,
integracja środowiska
lokalnego,
regionalnego,
krajowego.
Profilaktyka zdrowia,
integracja środowiska
lokalnego,
regionalnego,
krajowego.

Globalny,
międzynarodowy,
krajowy,
regionalny,
lokalny.

Sportowe Spółki
Akcyjne
Stowarzyszenia
Sportowe.

Lokalny.

Zasięg działania
organizacji

Zwycięstwo sportowe,
zyski finansowe,
integracja środowiska
lokalnego,
regionalnego,
krajowego.

Zwycięstwo sportowe
integracja środowiska
szkolnego, rozwój
osobisty.

Cele

Organizacje
–
forma
organizacyjnoprawna
Uczniowskie Kluby
Sportowe
Szkolne Kluby
Sportowe.

Budżety władz
lokalnych.

Opłaty za
udział w
zajęciach.
Budżety władz
lokalnych.

Akcjonariusze
sponsorzy.

Akcjonariusze
sponsorzy.

Składki
rodziców
Budżety władz
lokalnych.

Źródło
finansowani

Zawodnicy,
kibice.

Amatorzy,
rekreanci.

Zawodnicy –
amatorzy,
kibice,
organizacje np.
stacje
telewizyjne,
sponsorzy.
Kibice,
organizacje np.
stacje
telewizyjne,
sponsorzy.

Uczniowie,
rodzice.

Klienci

Formy, funkcje, cele i uwarunkowania organizacyjno – prawne współczesnego sport

Zajęcia sportowe,
trening.

Zajęcia sportowe,
trening, imprezy
sportowe.

Widowisko
sportowe, produkty
klubowe dla
kibiców, prawa do
transmisji.

Widowisko
sportowe, produkty
klubowe dla
kibiców, prawa do
transmisji.

Zajęcia sportowe,
trening, imprezy
sportowe.

Oferta usługowa
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Tabela 1.1.

Powyższa analiza wskazuje, że rekreacja fizyczna jest jedną z form sportu masowego,
a to, co zdecydowanie odróżnia ją od sportu, to element motywacji, profesjonalizacji i
współzawodnictwa.

1.1.4. Rekreacja a turystyka
Współcześnie zarówno rekreacja fizyczna, jak i turystyka należą do dziedzin, na które
w globalnej gospodarce istnieje coraz większe zapotrzebowanie. Zjawiska te pozytywnie
wpływają na zachowania społeczne, środowisko przyrodnicze, życie kulturowe oraz na
rozwój wielu gałęzi gospodarki. W rozdziale tym zdefiniowano pojęcie turystyki oraz podjęto
próbę wskazania cech łączących i różnicujących te dwa zjawiska.
Turystyka, jak opisuje Przecławski, to przede wszystkim

„zjawisko ruchliwości

przestrzennej człowieka, które realizowane jest w czasie wolnym i charakteryzuje się czasową
i dobrowolną zmianą miejsca stałego pobytu i wejściem w kontakt ze środowiskiem
odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym)”51. Światowa Organizacja
Turystyczna przedstawia, iż „turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i
przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez
przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”52. Wybrane powyżej definicje wskazują, że
turystyka to przede wszystkim rodzaj aktywności człowieka, w tym także i aktywności
rekreacyjnej. W innych definicjach, turystyka interpretowana jest jako:


zjawisko

psychologiczne,

gdzie

występuje

potrzeba,

motyw,

cel,

wartość,

wyobrażenie, przeżywanie zachowanie, przypomnienie podróży,


zjawisko socjologiczne, w którym turyści, organizatorzy turystyki oraz lokalna
społeczność odgrywają rolę w kształtowaniu więzi społecznych,



zjawisko ekonomiczne, ponieważ w turystyce jako jednej z gospodarek w ujęciu
branżowym występują takie kategorie jak: podaż, popyt, przedsiębiorstwo turystyczne,
usługi, produkt,



zjawisko przestrzenne związanym z krajobrazem, infrastrukturą,

degradacją

środowiska,


zjawiskiem kulturowym, w tym z zakresu kultury fizycznej jako formy rekreacji53.
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K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, FHU „Albis”, Kraków 1996, s. 30.
W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 18. [za] Terminologia
turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ –WTO, Warszawa 1995, s. 18.
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T. Łobożewicz, Propedeutyka turystyki, AWF, Warszawa 1997, s. 8-11.
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Podsumowując definicje turystyki należy stwierdzić, że jest to dziedzina, która pełni
wiele funkcji w życiu społecznym, do których należą funkcje: wypoczynkowa, zdrowotna,
wychowawcza, kształceniowa, miastotwórcza, edukacji kulturowej, ekonomiczna, etniczna,
kształcenia świadomości ekologicznej, polityczna54. Funkcje te realizowane są poprzez
rodzaje turystyki. Wiele rodzajów turystyki jest ściśle powiązanych z rekreacją fizyczną,
można tu zaliczyć turystykę: sportową, zdrowotną, uzdrowiskową, aktywną czy przygodową.
Współcześnie coraz częściej jedną z przyczyn podejmowania aktywności turystycznej jest
możliwość uprawiania rekreacji fizycznej na danym terenie czy w wybranej organizacji
zlokalizowanej z dala od miejsca zamieszkania (np. 52,7% odwiedzających woj. małopolskie
deklaruje aktywność fizyczną, a dla 9,3% odwiedzających to województwo jest to główny
powód przyjazdu)56. Należy podkreślić znaczącą rolę infrastruktury i usług rekreacyjnych,
jako jednego z elementów podnoszących atrakcyjność turystyczną regionów. Szczególnie
popularne staje się uprawianie rekreacji podczas urlopów czy pobytów w miejscach
uzdrowiskowych55. Za przykład można podać uzdrowiska Krynica Zdrój57 czy Świeradów –
Zdrój58, których władze samorządowe, dążąc do wzbogacenia dotychczasowej oferty
turystycznej,

podjęły

działania

związane

z

jej

dywersyfikacją59.

Dywersyfikacja

dotychczasowej oferty turystycznej miasta, kojarzonej przede wszystkim z lecznictwem
uzdrowiskowym, polegała na poszerzeniu jej o produkt rekreacyjny. Współcześnie motywy
„wyjazdów do wód” nie dotyczą tylko celu leczniczego i rehabilitacji, ale także, coraz
ważniejszego dla wielu tego typu turystów, celu profilaktycznego. Jak twierdzi Hadzik „(…)
jest to istotne, ponieważ realizacja celu profilaktycznego w uzdrowiskach może odbywać się
dzięki wykorzystaniu różnorakich form aktywności rekreacyjnej i turystycznej” 60.
Rekreacyjna oferta usługowa może być także generatorem zysku w obiektach infrastruktury
turystycznej tj. hotelach miejskich, hotelach konferencyjnych, hotelach wypoczynkowych czy
54

W.W. Gaworecki, op. cit. s. 337.
I. Żuk, Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2016 roku. Raport końcowy, Wyd.
Ipsylon, Kraków 2017.
55
A. Hadzik, R. Tomik, Znaczenie rekreacji we współczesnej turystyce uzdrowiskowej na przykładzie badań
gości górnośląskich kurortów, [w:] Ekonomiczne problemy Turystyki, Nr 2 (26), Szczecin 2014, s.151-166.
57
J. Mirek, Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie
Krynicy- Zdrój, Zeszyty Naukowe Nr 690, Sport i turystyka szansą rozwoju regionów, Ekonomiczne Problemy
Usług Nr 79, Szczecin 2011, s. 303-318.
58
A. Rapacz, D.E. Jaremen, Usługi sportowo-rekreacyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności obszaru
recepcji turystycznej – przykład uzdrowiska Świeradów-Zdrój, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Rocznik 2012,
tom XIII, numer 10, s.25–42.
59
Dywersyfikacja produktów polega na wejście na nowe rynki z produktami dotychczas nie wytwarzanymi w
organizacji. Za: P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria. I przykłady, Placet,
Warszawa 2010, s. 150.
60
A. Hadzik, R. Tomik, Znaczenie rekreacji we współczesnej turystyce uzdrowiskowej na przykładzie badań
gości górnośląskich kurortów, [w:] Ekonomiczne problemy Turystyki, Nr 2 (26), Szczecin 2014, s. 160.
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w specjalistycznych hotelach wellness i spa. Podróżowanie celem uprawiania form rekreacji
fizycznej to także cecha turystyki aktywnej. W krajowej literaturze przedmiotu koncepcję
turystyki aktywnej opisuje Tomik, który definiuje ją jako „różnego rodzaju wyjazdy dwu- lub
wielodniowe, których głównym celem jest podejmowanie aktywności fizycznej (uprawianie
różnego rodzaju form rekreacji fizycznej)61. Kolejnym przykładem jest turystyka
przygodowa, polega ona na realizacji podróży, dla której motywem sprawczym jest
pragnienie przeżycia przygody rekreacyjnej. Wg Sonelskiego przygoda jest wydarzeniem,
które bezpośrednio angażuje jej uczestnika zarówno w sensie fizycznym, jak i/lub w sensie
psychicznym62. Związek i znaczenie rekreacji fizycznej występuje także w turystyce
sportowej, wynika to z tego, że turystyka sportowa ma swoje podłoże nie tylko w rozwoju
sportu wyczynowego, którego produktami w rozumieniu marketingowym są współczesne
widowiska sportowe, ale także w rekreacji fizycznej, podejmowanej podczas pobytu
turystycznego w odwiedzanej miejscowości63. Turystyka sportowa obejmuje podróżowanie
poza miejsce zamieszkania danej osoby w celu uczestniczenia w działalności sportowej dla
rekreacji lub zawodowego uprawiania sportu, w celu oglądania wydarzeń sportowych,
zwiedzania słynnych atrakcji sportowych (np. muzeów sportu), nie dłużej niż rok bez przerwy
poza jej codziennym otoczeniem64.
Powyższe rozumienie turystyki i rekreacji fizycznej pozwala na wyszczególnienie cech
wspólnych występujących pomiędzy turystyką a rekreacją fizyczną. Związki te występują na
następujących płaszczyznach:
1. Turystyka i rekreacja fizyczna to formy zachowań człowieka w czasie wolnym.
2. Zarówno turystyka, jak i rekreacja fizyczna, pełnią ważne funkcje społeczne
tj. zdrowotną, wypoczynkową, edukacyjną, rozrywkową itd.
3. Uczestnictwo w turystyce i rekreacji fizycznej jest czynnikiem integrującym - wspólne
uprawianie rekreacji fizycznej i turystyki prowadzi do odbudowy więzi rodzinnych,
społecznych czy nawiązanie nowych kontaktów.
4. Turystyka i rekreacja fizyczna to zjawiska kształtujące wzory zachowań i styl życia.
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R. Tomik, red., Turystyka aktywna w województwie śląskim. Wybrane zagadnienia, Akademia Wychowania
Fizycznego Katowice, Katowice 2013, s.17.
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W. Sonelski, Turystyka przygodowa jako forma turystyki aktywnej?, [w:] Turystyka aktywna w województwie
śląskim. Wybrane zagadnienia, red. R. Tomik, Akademia Wychowania Fizycznego Katowice, Katowice 2013, s.
31.
63
Z. Krawczyk, Współczesne trendy w rozwoju turystki, [w:] Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i
praktyczne, red. J. Kosiewicz, K. Obodyński, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 33-45.
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W.W. Gaworecki, Turystyka sportowa, [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia,
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5. Uczestnictwo w rekreacji fizycznej i turystyce wpływa pozytywnie na zdrowie
fizyczne, psychiczne, społeczne, duchowe oraz jest przede wszystkim środkiem
profilaktycznym.
6. Rozwój turystyki i rekreacji fizycznej przynosi korzyści ekonomiczne, dochody z
wydatków turystów i rekreantów pochodzą z konsumpcji podobnych usług i dóbr
turystycznych np. transportowych, noclegowych, gastronomicznych, rozrywkowych,
wypoczynkowych, kulturalnych itd.
7. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych wpływa na kreowanie wizerunku
gminy, miasta czy regionu, w którym się odbywają, dzięki temu samorządy
terytorialne mogą osiągać cele promocyjne, marketingowe i ekonomiczne.
8. Zaspokajanie potrzeb turystów i rekreantów odbywa się często poprzez wykorzystanie
tych samych obiektów i urządzeń infrastruktury – np. szlaki, ścieżki turystyczne,
parki, stoki narciarskie, akweny wodne itd.
9. Rozwój zarówno turystyki, jak i rekreacji fizycznej determinują podobne czynniki,
tzn. demograficzne, geograficzne, styl i jakość życia, świadomość i edukacja, rozwój
techniki, zastosowane innowacji, globalizacja i inne.
Główną cechą różniącą uczestnictwo w turystyce od uczestnictwa w rekreacji fizycznej jest
opuszczanie miejsca stałego zamieszkania w celu realizacji potrzeb turystycznych, a w
przypadku potrzeb rekreacyjnych ich zaspokajanie odbywa się najczęściej w domu lub na
terenach i w obiektach zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania. Różnica także
wynika z zakresu obu dziedzin, pojęcie rekreacji jest pojęciem szerszym od turystyki.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że związek turystyki z rekreacją jest ścisły,
dwukierunkowy i wieloaspektowy, a przeprowadzona analiza pojęć takich jak sport,
rekreacja, wellness, fitness oraz turystyka wskazuje, że silnie, wzajemnie się one przenikają.
Elementami, które je łączą są przede wszystkim:


aktywność fizyczna,



dbałość o zdrowie i wypoczynek,



czas wolny,



edukacja,



samorealizacja.

Zatem współcześnie rekreacja staje się wielowymiarowym, złożonym i zróżnicowanym w
przestrzeni i czasie zjawiskiem, co determinuje rozproszenie norm i polityk wyznaczających
kierunki jej rozwoju co będzie przedmiotem kolejnego punktu.
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1.2. Polityki publiczne i uwarunkowania prawne w zakresie rekreacji fizycznej
Polityka publiczna jest odpowiedzią na problemy (sytuacje, zdarzenia, zmiany)
występujące w społeczeństwie, które są uznawane za istotnie obiektywne zagrożenie dóbr
takich jak zdrowie, dobrostan, własność, rozwój itd.65. Problemy mogą mieć charakter
globalny, regionalny, krajowy lub lokalny, co wyznacza różne poziomy tworzenia polityk
publicznych. Hausner definiuje politykę publiczną jako szczególny rodzaj polityki – jako
celowe działania podmiotów politycznych – jest ona prowadzona przez organy władzy
publicznej (rząd i samorząd terytorialny), realizuje się w mniej lub bardziej wyodrębnionych
obszarach życia społecznego przez zastosowanie odpowiednich technologii (dostępnych
środków,

techniki,

uzasadnień,

wiedzy

i

umiejętności

decydentów)66.

Koncepcja

„samorządowej polityki rekreacyjnej” „obejmuje świadome oddziaływanie organów
samorządowych na rozwój rekreacji fizycznej w ramach ogólnej polityki społecznogospodarczej państwa, polegające na określeniu celów ekonomicznych i pozaekonomicznych
(np. społecznych, ekologicznych) rozwoju obszaru oraz na doborze odpowiednich metod i
narzędzi koniecznych do ich realizacji”67. Podstawowymi problemami i wyzwaniami, jakie
można nakreślić dla polityki rekreacyjnej są:


wzrost oczekiwań w zakresie jakości życia,



starzenie się społeczeństwa,



choroby cywilizacyjne,



choroby zawodowe.
Poniżej dokonano przeglądu najważniejszych polityk, aktów prawnych, zawierających

cele i zadania związane z rozwojem rekreacji fizycznej wśród społeczeństwa, następnie
dokonano charakterystyki instytucji, które realizują przedstawione cele i zadania w tym
obszarze. Do najważniejszych dokumentów, wyznaczających ramy dla polityki społecznej w
zakresie rekreacji na poziomie międzynarodowym, zaliczamy:


Europejską Kartę Sportu dla Wszystkich ogłoszoną w 1966 r. przez Radę Europy,
która pod tą nazwą zaproponowała nowy europejski program polityczny w obszarze
sportu dla wszystkich. Wydanie tej karty spowodowało w wielu krajach Unii
Europejskiej rozpoczęcie działań społecznych w dziedzinie rozwoju sportu dla

65

Szerzej: A. Zybała, Polityki publiczne, KSAP, Warszawa 2012, s.71 i nast.
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państwach unii europejskiej [w:] Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego nr 690, Ekonomiczne problemy usług, Nr 79/ 2011, s. 355.
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wszystkich. Podstawą działań dynamizujących rozwój sportu dla wszystkich był i jest
do dziś zapisany w Karcie jej pierwszy Artykuł, uzasadniający rozwój sportu dla
wszystkich ze względu na jego wartości integracyjne, zdrowotne i samorealizacyjne68.


Białą księgę na temat sportu przyjętą w dniu 11 lipca 2007 roku, jako pierwszą
całościową inicjatywę Komisji Europejskiej w dziedzinie sportu. Dokument ten
zawiera koncepcyjne propozycje odnoszące się do polityki unijnej w obszarze sportu,
podkreślając rolę sportu jako zjawiska społecznego i gospodarczego. Zakres
opracowania, dotyczy także tematyki związanej z „organizacją sportu”, tj. rolą
organizacji i organów publicznych, prywatnych, gospodarczych i sportowych w
zarządzaniu sportem. Biała księga zawiera szereg działań w obszarze sportu, które
zostaną wdrożone lub będą wspierane przez Komisję Europejską69.

Dokumentami wyznaczającymi ramy dla polityki społecznej w zakresie rekreacji na poziomie
kraju są:
1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-202070.
2. Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r.71.
3. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 r.72.
4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010-202073.
5. Program Rozwoju Sportu do 2020 r.74.

68

J. Salita, Sport dla wszystkich w Europie Zachodniej, [w:] Poradnik dla działaczy stowarzyszeń kultury
fizyczne, Praca zbiorowa (wydanie II uzupełnione), Krajowa Federacja Sportu dl Wszystkich, Warszawa 2003,
s.121.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52007DC0391 (dostęp: 03.11.2017).
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Załącznik do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016–2020, w którym pierwszy cel operacyjnych dotyczy „poprawy sposobu żywienia, stanu
odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa”. Koordynatorem realizacji Strategii jest Minister Zdrowia.
71
Załącznik do Uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Kraju, w którym jednym z wyznaczonych celów jest „promowanie i wspieranie działań o charakterze
prozdrowotnym i profilaktycznym w odniesieniu do chorób zawodowych i cywilizacyjnych”. Koordynatorem
realizacji Strategii jest Minister Rozwoju.
72
Załącznik do Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Do wyznaczonych celów strategicznych dla rozwoju kapitału ludzkiego należą
m.in. „kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną i upowszechnianie aktywności fizycznej
w szkołach, poprawa warunków umożliwiających wzrost aktywności fizycznej i rozwój poprzez sport na
wszystkich etapach życia”. Koordynatorem realizacji Strategii jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
73
Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 13lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020. Wyznaczona w dokumencie strategicznym polityka regionalna kraju
realizowana będzie między innymi poprzez realizację celów związanych z: „poprawą jakości zarządzania
politykami publicznymi (w tym i polityką rekreacyjną), jak najlepszym wykorzystaniem potencjału terytoriów
(np. rekreacyjnych) cechujących się największą zdolnością do kreowania wzrostu gospodarczego, sprzyjać
ochronie środowiska przyrodniczego, jak i jego racjonalnemu wykorzystaniu dla zaspokojenia potrzeb
społecznych i gospodarczych”. Koordynatorem realizacji Strategii jest Minister Rozwoju.
74
Załącznik do Uchwały nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu
Rozwoju Sportu do 2020 r. Dokument ten określa m.in.: „zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego
podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia, wykorzystanie sportu na rzecz budowy kapitału
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6. Program Rozwoju Turystyki do 2020 r.75.
7. Program Karty Dużej Rodziny76.
8. Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014 - 2020”77.
Na poziomie regionalnym, lokalnym i gminnym tworzone są regionalne, lokalne i gminne
polityki i strategie rozwoju rekreacji fizycznej uchwalane przez samorządy terytorialne.
Przykładem strategii regionalnej jest Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do
roku 202078. Kolejnym przykładem dokumentu strategicznego o zasięgu lokalnym jest Plan
Strategiczny Rozwoju Sportu w Żywcu na lata 2015-202579. Strategię rozwoju sportu na
poziomie gminy przedstawia dokument Strategia Rozwoju Sportu Gminy Świecie w latach
2010-202080.
Europejskim organem zajmującym się określaniem ogólnych kierunków i priorytetów
polityki Unii Europejskiej (EU) dotyczących obszaru sportu w tym i rekreacji fizycznej jest
Rada Europy. Obecnie skład UE liczy 28 państw członkowskich. Instytucjami i organami UE
odpowiadającymi za realizację zadań w obszarze sportu są wyznaczone komisje i rady, w
których skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich. Do zadań EU w zakresie
rekreacji należy realizacja określonych celów, wsparcie finansowe rekreacji, wydawnictwo
publikacji, biuletynów informacyjnych, statystyk oraz przygotowywanie i publikowanie
unijnych aktów prawnych81.

społecznego, poprawa warunków organizacyjno-prawnych dla rozwoju sportu oraz zwiększenie dostępności
wykwalifikowanych zasobów kadrowych”. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Sportu i Turystyki.
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„ wsparcie promocji turystyki i inicjatyw związanych z jej rozwojem, m.in. na bazie dziedzictwa kulturowego i
rekreacji”. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Sportu i Turystyki.
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rodziny wielodzietnej (3 +) Karty. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji czy oferty
instytucji kultury na terenie całego kraju oraz obniża koszty codziennego życia. Koordynatorem realizacji
Programu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
77
Program Rządowy https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/bezpieczna-iprzyjazna-szkola-informacje-o-programie/zalozenia-programu.html (dostęp: 29.10.2017). Koordynatorem
realizacji Programu Minister Edukacji Narodowej.
78
Załącznik do Uchwała sejmiku nr IV/19/3/2012 z dnia 12 marca 2012 r. sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020. W strategii tej cele w zakresie rozwoju rekreacji dotyczą:
zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług sportowych oraz organizacja wielkich wydarzeń sportowych
oraz promocja sportu.
79
Strategia Rozwoju Sportu w Żywcu na lata 2015 – 2025, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, 2015,
(materiały wewnętrzne). W planie tym sformułowano następujące cele operacyjne dla rozwoju rekreacji
fizycznej: szeroka oferta sportowo-rekreacyjna, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, budowa nowych
obiektów rekreacyjnych, stworzenie i opracowanie ścieżek rekreacyjnych i sportowych.
80
Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu 292/10, z dnia 25 lutego 2010 w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Sportu w Gminie Świecie. Strategia ta zawiera cele związane z popularnością dostępu do sportu i
propagowanie zdrowego styl życia oraz rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie.
81
https://europa.eu/european-union/index_pl (dostęp: 03.11.2017).
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Za realizację polityki kraju w zakresie rekreacji fizycznej odpowiedzialne są organy
administracji rządowej oraz samorządowej. Naczelnym organem administracji rządowej jest
Minister Sportu i Turystyki, Podsekretarz Stanu, Dyrektor Generalny oraz komórki im
podporządkowane, tj. departamenty (Prawny, Sportu Wyczynowego, Sportu dla Wszystkich,
Kontroli i Nadzoru, Ekonomiczno-Finansowy, Infrastruktury Sportowej, Turystyki), biura
(Dyrektora Generalnego, Ministra) i Gabinet Polityczny Ministra. Minister Sportu i Turystyki
realizuje zadania związane z rekreacją fizyczną poprzez Departament Sportu dla Wszystkich
oraz Departament Infrastruktury Sportowej. Departament Sportu dla Wszystkich koordynuje
m.in. działania związane z promowaniem aktywności fizycznej, a w szczególności82:
1) Tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej w celu poprawy aktywności i
sprawności fizycznej społeczeństwa.
2) Upowszechnianie i promowanie rozwoju sportu dla wszystkich.
3) Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w oparciu
o bazę sportową obiektów Orlik.
4) Inicjowanie i prowadzenie kampanii na rzecz kształtowania świadomości zachowań i
nawyków prozdrowotnych społeczeństwa.
5) Realizowanie zadań Departamentu we współpracy z organizacjami pozarządowymi i
jednostkami samorządu terytorialnego.
Departament Infrastruktury Sportowej odpowiada za wsparcie Ministra w kreowaniu polityki
rozwoju infrastruktury sportowej, jak również ze realizację pozostałych zadań związanych z
rozwojem infrastruktury sportowej. Do zakresu działania departamentu należą w
szczególności następujące zadania83:
1) Realizacja polityki Ministra w obszarze inwestycji sportowych, wynikającej z
dokumentów o charakterze strategicznym.
2) Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze Środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej i budżetu państwa zadań inwestycyjnych w ramach ogłaszanych
przez Ministra Sportu i Turystyki programów.
3) Współpraca

z

komórkami

organizacyjnymi

Ministerstwa

w

zakresie

prac

koncepcyjnych dotyczących opracowania i wdrażania nowych programów mających
na celu rozwój infrastruktury sportowej.

82

https://bip.msit.gov.pl/bip/departamenty-i-biura/informacje-o-departame/11,Departament-Sportu-dlaWszystkich.html (dostęp: 14.03.2017).
83
http://www.msport.gov.pl/departamenty-i-biura/1994-Departament-Infrastruktury-Sportowej
(dostęp:
04.04.2017).
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Kolejnym organem administracji rządowej są wojewodowie, którzy realizują zadania w
zakresie rekreacji fizycznej poprzez działalność odpowiednich komórek organizacyjnych w
urzędach wojewódzkich. Samorząd województwa wykonuje zadania m.in. w zakresie
promocji i ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej i turystyki 84. Organami samorządu
województwa są: sejmik województwa i zarząd województwa. Do zadań sejmiku
województwa należy m.in.:
1) Stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności zasad i trybu korzystania z
wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (m.in. wojewódzkich
obiektów i urządzeń ośrodków sportu i rekreacji).
2) Uchwalenie strategii rozwoju województwa.
3) Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego.
Sejmik województwa może powołać ze swoich członków komisje np. komisja ds. sportu,
turystyki i rekreacji, do wykonywania określonych zadań. Zarządem województwa kieruje
marszałek województwa. Marszałek kieruje pracą zarządu i urzędu marszałkowskiego. W
strukturze organizacyjnej urzędu marszałkowskiego tworzone są: departamenty, wydziały i
biura m.in. do spraw zdrowia, kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.
Za realizację zadań samorządu terytorialnego w zakresie rekreacji fizycznej odpowiedzialne
są samorządy powiatu i gminy oraz powołane w nich odpowiednie komisje i rady oraz
dyrektorzy ośrodków sportu i rekreacji. Samorząd powiatowy wykonuje określone ustawami
zadania, m.in. w zakresie: promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych,
kultury fizycznej i turystyki, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych85. Organami powiatu są rada powiatu i zarząd
powiatu. Rada powiatu stanowić może m.in. akty prawa miejscowego, co do zasad i trybu
korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rada może także
powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań np. ds. sportu i
rekreacji. Zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego i
podległych mu komórek. Starosta podejmuje decyzje w sprawie wykorzystania obiektów i
urządzeń należących do powiatowych ośrodków sportu i rekreacji.
Samorząd gminny wykonuje określone ustawami zadania, m.in. w zakresie: ochrony zdrowia,
kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 86.
Organami gminy są rada gminy i zarząd, które mogą wydawać przepisy m.in. odnośnie zasad
84

Ustawa z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.1998 nr 91 poz.576).
Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1998 nr 91 poz. 578).
86
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95).
85
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i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (m.in.
wojewódzkich obiektów i urządzeń ośrodków sportu i rekreacji). Organami wykonawczymi
gmin są urzędy gmin, w strukturach, których tworzone są komórki lub stanowiska ds. kultury
fizycznej, turystyki i rekreacji. Samorządom terytorialnym podlegają ośrodki sportu i
rekreacji oraz domy kultury funkcjonujące na danym terenie. Organizacje te realizują zadania
m.in. dążące do zaspokojenia potrzeb w zakresie rekreacji.
Aktami normatywnymi regulującymi szczegółowo obszary rozwoju rekreacji fizycznej
na szczeblu międzynarodowym i krajowym są:


Traktat o Unii Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r., w którym w art. 165,
sformułowano następującą rolę Unii w obszarze sportu. „Unia przyczynia się do
wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego
szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz
uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną”87,



Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w artykule 68 ust. 5
stanowi: „władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży”.



Ustawa o sporcie z dnia 24 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 127, poz. 857) – w
ustawie tej sformułowano regulacje prawne dostosowujące przepisy krajowe do
standardów europejskich oraz określono zasady uprawiania oraz organizacji sportu, w
tym i rekreacji fizycznej, którą przyjęto w powyższej ustawie jako formę uczestnictwa
w szerokiej definicji sportu pod pojęciem sportu masowego.



Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz.104)
– ustawa ta określa sposób tworzenia oraz elementy składowe, którym winny
odpowiadać statuty oraz struktury i kompetencje władz stowarzyszeń w tym i
rekreacyjnych.



Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97) – ustawa ta
reguluje kwestie prawne związane z działalnością fundacji.



Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr
62 poz. 504) – ustawa określa zasady postępowania konieczne do zapewnienia
bezpieczeństwa

imprez

masowych,

w tym

i

rekreacyjnych

oraz

warunki

bezpieczeństwa imprez masowych, zasady i tryb wydawania zezwoleń na
przeprowadzanie imprez masowych, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji
87

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_citizenship/consolidated-treaties_pl.pdf#page=121
(dostęp: 03.11.2017).

33

33

dotyczących

bezpieczeństwa

imprez

masowych,

zasady

odpowiedzialności

organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez
masowych.


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133 poz.
884) - ustawa ta określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług
turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą.



Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014
poz. 40) - ustawa ta określa cele ogródków działkowych, do których należy m.in.
„zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez
umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych, integracja wielopokoleniowej
rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i
zdrowia emerytów i rencistów”.



Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr
173 poz. 1807) – ustawa ta to rodzaj kodeksu dla przedsiębiorców, który reguluje
zagadnienia związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności
gospodarczej, w tym i rekreacyjnej oraz określa zadania organów publicznych w tym
zakresie.



Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873) - ustawa ta zapewnia ramy prawne dotowania ze
środków publicznych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe.



Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 nr 249 poz. 2104)
– ustawa ta reguluje finanse jednostek budżetowych.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że rozproszenie polityk i norm, wyznaczających

kierunki rozwoju rekreacji utrudnia skuteczne i efektywne zarządzanie produktem
rekreacyjnym. Sytuacja ta wynika głównie z wielu różnorodnych funkcji, jakie pełni
współcześnie rekreacja fizyczna.
1.3. Charakterystyka organizacji świadczących usługi rekreacji fizycznej
Usługi w zakresie rekreacji fizycznej świadczone są przez organizacje publiczne,
pozarządowe i biznesowe. Różnią się one pod względem unormowań prawnych działalności,
realizowanych celów, źródeł finansowania oraz zakresu kontroli społecznej. Poniżej
dokonano klasyfikacji organizacji działających w obszarze rekreacji fizycznej oraz ich
charakterystyki (Rys. 1.2).
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ORGANIZACJE REKREACYJNE
organizacje
publiczne
jednostki
budżetowe

zakłady
budżetowe

organizacje
biznesowe
spółki
komunalne

przedsiębiorstwa
rekreacyjne

wyspecjalizowane
jednostki socjalne

organizacje
pozarządowe
fundacje

stowarzyszenia

Rys. 1.2. Klasyfikacja organizacji rekreacyjnych
Źródło: opracowanie własne.

Organizacje publiczne
Organizacje publiczne to gminne lub dzielnicowe ośrodki sportu i rekreacji (w skrócie
MOSIR88, OSiR89, GOSiR90, DOSiR91 itd.). Najpopularniejszą formą prowadzenia ośrodka
sportu i rekreacji jest jednostka budżetowa i zakład budżetowy (nielicznie funkcjonują jako
spółki prawa handlowego, tworzone w wyniku przekształceń komunalnych zakładów
budżetowych) zależny od samorządu terytorialnego. Wynika to z faktu, że majątek, którym
dysponują, pozostaje własnością samorządową, udostępnioną jedynie dla realizacji
określonych celów. Najczęściej przedmiotem prowadzonej działalności jest92:
1) Upowszechnianie kultury w tym głównie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji na
danym terenie, poprzez organizowanie zajęć sportowych, imprez sportoworekreacyjnych oraz turystycznych.
2) Zarządzanie terenami, obiektami, urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i
turystycznymi.
3) Prowadzenie informacji turystycznej.
4) Promocja miasta.
5) Upowszechnianie turystyki.
6) Organizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych.
88

Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
Ośrodki Sportu i Rekreacji.
90
Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji.
91
Dzielnicowe Ośrodki Sportu i Rekreacji.
92
Opracowano
na
podstawie:
http://www.bip.bbosir.bielsko.pl/datadir/doc/bip_1347362394.pdf,
http://mosir.bip.czestochowa.pl/index.php?id=314, http://mosirl.bip.eur.pl/public/?id=100747 (dostęp: 04.04.
2017).
89
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7) Prowadzenie działalności w zakresie budowy, remontów i modernizacji obiektów
sportowych.
Klientami ośrodków sportu i rekreacji najczęściej są osoby zamieszkujące obszar danej
jednostki terytorialnej lub jednostek sąsiadujących.
Inną formą działalności samorządów w zakresie rekreacji są domy kultury. Domy
kultury powoływane są uchwałą rady miasta oraz gminy, są to instytucje kulturalnooświatowe. Cele i zadania tych organizacji związane są z ofertą kulturalną, realizują jednak
także cele związane z propagowaniem rekreacji fizycznej najczęściej poprzez93:
1) Dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie sprawności fizycznej uczestników.
2) Tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego
spędzania czasu wolnego.
3) Pozyskiwanie i kształcenie animatorów kultury, organizatorów turystyki i kultury
fizycznej.
Zasłużonymi placówkami wychowania pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży m.in. w
sferze kultury fizycznej są pałace młodzieży i ogrody jordanowskie. Pałace młodzieży
funkcjonują głównie w większych miastach takich jak Warszawa, Katowice, Łódź czy
Szczecin. W placówkach tych, posiadających dużą sieć pracowni, gabinetów, sal
gimnastycznych i basenów, młodzież kształtuje i rozwija swoje uzdolnienia, pogłębia wiedzę
i umiejętności organizowania sobie czasu wolnego i wypoczynku. Obecnie oferta tych
organizacji w zakresie rekreacji fizycznej dotyczy zajęć: z pływania, tenisa stołowego,
turystyki rowerowej, tańca nowoczesnego, akrobatyki czy gimnastyki akrobatycznej. Ogrody
jordanowskie to placówki, które posiadają w swojej ofercie zajęcia w formach stałych oraz
odpowiednio przygotowany teren do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, trwałe urządzenia do
gier, zabaw i rozgrywek sportowych na powietrzu, jak również zajęcia okazjonalne
(masowe)94. Pałace młodzieży i ogrody jordanowskie są placówkami wychowania
pozaszkolnego podległymi samorządowi lokalnemu (jednostki budżetowe).
Kolejnymi miejscami realizacji celów rekreacji fizycznej są strefy aktywności
rodzinnej zlokalizowane zarówno na terenach wiejskich jak i miejskich. Miejsca te nie są
jednak zwykłym popularnym placem zabaw, ale miejscem do rekreacji dla ludzi w każdym
wieku, przystosowane są także dla osób niepełnosprawnych. Na terenie strefy budowane są
huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, są także rampy dla deskorolkarzy, boiska do
93

Opracowano na podstawie: http://www.mdk-plock.pl/statut.html, http://mdk.opole.pl/static/upload/pliki-pdf/onas/statut-mdk-tekst-jednolity-2016.pdf, http://mdk-lotnicza.pl/dokumenty/statut.pdf (dostęp: 04.04. 2017).
94
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i
zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

36

36

minikoszykówki czy siatkówki plażowej oraz siłownie. Miejsca te zachęcają także do
aktywności osoby starsze, gdyż wyposażone są w stoły do gry w szachy i tenisa stołowego,
ścieżki zdrowia czy siłownie. Strefy aktywności rodzinnej są własnością samorządów,
współfinansowane ze środków europejskich.
Współcześnie atrakcyjnymi i innowacyjnymi miejscami aktywności wolnoczasowej są
parki, do których należą np. parki wodne, wesołe miasteczka, lunaparki, skate parki. Parki
rozrywki to „wydzielone obszary o stosunkowo dużej powierzchni, wyposażone w
specjalistyczne urządzenia, służące rozrywce połączonej z edukacją (np. parki tematyczne)
lub (i) aktywnym wypoczynkiem”95. Obszary te są także określane jako „obiekty
przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub
rekreacją”96. Parki tematyczne charakteryzuje obecność motywu przewodniego, jak np. świat
bajek, filmu, architektura i inne. Dodatkowo cechują się także tym, że stwarzają warunki do
różnych rodzajów aktywności, od pasywnej (np. udział w pokazach) do aktywnej (jazda na
„roller coasters” i inne) oraz umożliwiają korzystanie z oferty gastronomicznej czy
dokonywania zakupów97. Do parków rozrywki zaliczamy także parki wodne, czyli obiekty
kryte lub odkryte, z wodą przepływową, przeznaczone do pływania lub kąpieli, posiadające
co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażone w urządzenia
sanitarne, szatnie i natryski98. Do obiektów pełniących rolę w realizacji potrzeb rekreacyjnych
zaliczyć możemy także ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne czy palmiarnie. Jak wynika z
badań, parki stanowią ważny element infrastruktury rekreacyjnej99, stan, dostępność i
różnorodność infrastruktury wpływa na kształtowanie poziomu aktywności rekreacyjnej
społeczeństwa100.

Organizacje biznesowe
Podstawowymi jednostkami w układzie struktury jednostek sektora prywatnego,
świadczącymi obecnie w Polsce usługi w dziedzinie rekreacji fizycznej i wypoczynku są
prywatne podmioty gospodarcze, działające przy centrach handlowych, klubach osiedlowych,

95

R. Palusiński, Turystyka rozrywkowa w Krakowie – klasyfikacja form oraz inwentaryzacja oferty miasta,
[online], bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/16966 (dostęp: 03.03. 2017).
96
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U. 2013, poz. 817, s. 5.
97
http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/476_4-Kapera.pdf (dostęp: 24. 04.2017).
98
Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
99
R. Rosenberer, T. Bergerson, J. Kline, Macro-linkages between health and outdoor recreation: The role of
parks and recreation providers, “Journal of Park and Recreation Administration”, 27 (1), 2009, 8–20.
100
A.L. Bedimo-Rung, A.J. Mowen, D.A. Cohen, The significance of parks to physical activity and public
health: A conceptual model, Am J Prev Med. 2005; 28: 159-168.
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szkołach, uczelniach sportowych lub własnych budynkach tzw. fitness kluby. Kluby fitness to
„pomieszczenia przeznaczone do uprawiania sportu, które posiadają sprzęt do treningu
wytrzymałościowego (siłownia), wydolnościowego (rowery, wiosła etc.) i do budowy
kondycji fizycznej (np. bieżnia); opcjonalnie wyposażone w nowoczesne urządzenia z
czujnikami tętna, serca itd. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich z możliwością
korzystania z niego na zasadach stałego, płatnego, miesięcznego członkostwa jak i
jednorazowego płatnego wejścia”101. Najczęstszą formą prawną prowadzenia fitness klubów
w Polsce są przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne102. Ze względu na zakres
usług oraz wyposażenie w przyrządy i inną infrastrukturę rekreacyjną na rynku fitness można
wyróżnić następujące profile klubów: kluby premium, low cost (nisko budżetowe) i middle
market. Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych profili fitness klubów pod
względem: zajmowanej powierzchni, modelu zarządzania, oferty rekreacyjnej, wyposażenia
fitness klubu, grupy docelowej i relacji z klientem (Tabela 1.2).
W Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój sieciowych fitness klubów103. W grudniu
2016 roku w Polsce funkcjonowało łącznie 2 560 fitness klubów, przy czym 216 z nich to
kluby sieciowe, czyli 8,4%. Pomimo małego udziału w rynku klubów sieciowych, możemy
stwierdzić, że dynamika ich rozwoju może spowodować, iż staną się one źródłem dalszej
profesjonalizacji usług i narzucania nowych standardów na tym rynku. Obecnie w raportach
europejskich polski rynek usług fitness zaliczany jest do dziesięciu najważniejszych rynków
w Europie i jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się w tym obszarze. Jak wynika
z danych liczbowych, do 2 560 funkcjonujących klubów fitness w Polsce (w grudniu 2016 r.)
uczęszczało już prawie 2,835 mln klientów104.

101

Pojęcie fitness klubu przyjęte w Raporcie z badań pt. „Europejski i polski rynek usług fitness”,
https://www.slideshare.net/DeloittePolska/europejski-i-polski-rynek-usug-fitness-iv2016 (dostęp: 03.03.2017).
102
J. Kantyka, J. Maciąg, Aktywność innowacyjna mikro i małych przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych na
przykładzie fitness klubów – wyniki badań, Handel Wewnętrzny, tom. II, Warszawa 2013, s. 136-148.
103
Przykładem są fitness kluby: Calypso, Jatomi Fitness, Fitness Platinum, S4 Fitness Club, Energy fitness,
Fitness Academy, Zdrofit, Fitness World, Mrs Sporty.
104
Raport z badań Europejski i polski rynek usług fitness, https://www.slideshare.net/DeloittePolska/europejskii-polski-rynek-usug-fitness-iv2016 (dostęp: 03.03.201).
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Tabela 1.2.
Klasyfikacja i charakterystyka fitness klubów
Elementy
wyróżniające
Powierzchnia
Model
zarzadzania

Oferta
rekreacyjna

Wyposażenie
fitness klubu

Grupa
docelowa

Relacja z
klientem

Kluby premium

Kluby low cost

Kluby mid-market

Co najmniej 2000-3000 m².
Zagwarantowanie każdemu
klubowiczowi kompozycji
wartości i korzyści, które
zaspokoją jego potrzeby.

Około 2000 m².
Wyeliminowanie zbędnych
kosztów operacyjnych (do
których zaliczono
personel); stosowane są
działania marketingowe w
celu lepszej retencji
klubowiczów.

Obecność instruktorów
pomagających poprawnie
wykonywać ćwiczenia; oferta
zajęć fitness, których nie ma u
konkurencji; możliwość
uprawiania sportów
wymagających odpowiednich
warunków (np. squash, tenis itp.);
własna koncepcja zajęć; najlepszy,
dostępny na rynku sprzęt
sportowy; usługi wellness i SPA
(basen, sauny).
Recepcja z wykwalifikowanym
personelem; prestiżowa
lokalizacja; parking;
klimatyzowane pomieszczenia;
przestronne szatnie; opiekunki dla
dzieci.
Precyzyjnie określony profil
klienta; charakteryzuje go
świadomość i potrzeba regularnej
aktywność fizycznej w
komfortowych warunkach.

Oferta zajęć grupowych
przy zastosowaniu tzw.
treningów wirtualnych,
polegających na
odtwarzaniu treningów na
ekranie o ustalonych
porach z użyciem
nowoczesnego sprzętu
multimedialnego; liczba
instruktorów ograniczona
do minimum.

Około 1000 m².
Oferowanie usług dla
szerokiej grupy odbiorców
(klient masowy) bez
względu na płeć, wiek czy
umiejętności sportowe, w
celu pozyskania jak
największej liczby
klubowiczów.
Dostępna strefa cardio i
siłowa oraz jedna lub kilku
sal do fitness; kolejne
strefy zaadoptowane wraz
z pojawieniem się nowych
rynkowych trendów.

Indywidualne podejście do klienta,
pozwala utrzymywać stały kontakt
z trenerem.

Brak personelu do obsługi
klienta, brak sklepiku z
artykułami spożywczymi,
w zamian oferowane są
automaty.

Dostępna recepcja, często z
kadrą o niskich
kwalifikacjach.

Klientami tych klubów w
większości są osoby, które
same potrafią zaplanować
sobie treningi i wykonywać
ćwiczenia bez pomocy
instruktora.
Brak stosowania
instrumentów
marketingowych w celu
budowania relacji z
klientem.

Klient masowy.

Brak stosowania
instrumentów
marketingowych w celu
budowania relacji z
klientem.

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym przykładem organizacji biznesowych świadczących usługi rekreacyjne są
organizacje spa. Według klasyfikacji International Spa Assotiation (ISPA) organizacja spa to
„miejsce biznesu, w którym klient odczuwa poczucie dobrobytu osobistego, dzięki
różnorodnej gamie usług spa służących odnowie umysłu, ciała i duszy. Ośrodek, aby zostać
zakwalifikowanym jako spa, musi zaoferować przynajmniej dwie z trzech usług: masaże
obejmujące całe ciało, zabiegi dermatologiczne (przynajmniej na twarz), zabiegi na ciało (np.
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hydroterapia)”105. Organizacje te, aby stać się konkurencyjnymi na rynku, poszerzają swoją
dotychczasową ofertę o dodatkowe usługi np. aerobik, siłownia, masaż, dietetyka itd. Ze
względu na charakter usług organizacje spa możemy podzielić na106:


kluby spa i wellness – ośrodki, których pierwotnym celem jest fitness i które poprzez
rozszerzenie oferty udostępniają różnorodne usługi spa w trybie dziennym,



day spa – ośrodki, które oferują profesjonalnie zorganizowane usługi spa dla klientów
w trybie dziennym,



destination spa – ośrodki lub instytucje, które poprzez ofertę zachęcają
indywidualnych uczestników do przestrzegania zasad zdrowego trybu życia (do zasad
tych należą: korzystanie z zabiegów spa, uczestnictwo w zajęciach fitness, edukacja
wellness, przestrzeganie zasad zdrowego żywienia oraz inne dostosowane do potrzeb
poszczególnych grup klientów),



medical spa – obiekt działający całorocznie, pod stałym nadzorem dyplomowanego
specjalisty ds. zdrowia, który oferuje usługi spa posługując się medycyną
konwencjonalną oraz terapiami alternatywnymi,



spa uzdrowiskowe – ośrodki, instytucje czy miejscowości, które na miejscu
wykorzystują naturalne – mineralne, termiczne lub morskie – źródła wody i które są
zarządzane przez specjalistów od hydroterapii,



resorty, hotele spa – ośrodki, które znajdują się w obiekcie noclegowym i które oferują
usługi spa, fitness i wellness oraz prowadzą kuchnię ze względu na oferowaną dietę,
stanowiące integralną część programu spa.

Do podmiotów realizujących cele rekreacji fizycznej należą także wyspecjalizowane
jednostki socjalne w przedsiębiorstwach (tj. dział kadr, dział socjalny czy dział HR z ang.
human resources), w których tworzone są programy na rzecz zdrowia personelu w nich
zatrudnionych. Programy te funkcjonują pod nazwami: „promocja zdrowia w miejscu pracy”,
„dobrostan w korporacji” (z ang. corporate wellness) lub „równowaga w życiu zawodowym”
(z ang. work–life balance). Działania w zakresie wellness w organizacjach obejmują m.in.:
organizację zajęć fitness lub umożliwianie pracownikom uczestnictwa w rekreacji fizycznej
poprzez dostarczanie i finansowanie kart sportowo-rekreacyjnych107, prezentacje zdrowotne,
105

N. Sallmann, Megatrend wellness & SPA dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku, PAG,
Kraków 2010, s. 78.
106
http://www.spa-info.pl/archiwum-artykulow/rynek_spa_w_polsce (dostęp: 02.11.2017).
107
Karty sportowo-rekreacyjne typu: Benefit System, Multi Sport, FitProfit, FitSport. Karty te
zapewniają uczestnikom programu, nieograniczony dostęp do zajęć rekreacyjnych (w tym pływalnie, siłownie,
fitness, itd.) we wszystkich współpracujących placówkach, bez ograniczeń czasowych i deklaracji korzystania z
obiektów sportowych, na terenie całej Polski. Programy te skierowane są wyłącznie dla firm, które decydują się
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szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem, techniki rozładowania napięć czy wellness
coaching (tj. kompleksowe usługi specjalistów dotyczące: utrzymania prawidłowej masy
ciała, zdrowego odżywiania oraz sposobów pozbywania się rozmaitych nałogów czy
aranżacja przestrzeni w firmie tak, aby ludziom dobrze się pracowało i aby mieli sprzyjające
warunki zarówno do pracy, jak i regeneracji sił). Przykładem wdrożonego programu jest
program corporate wellness organizacji Mars Polska. W celu polepszenia kondycji
zdrowotnej oraz ogólnego samopoczucia personelu wprowadzono specjalny program, który
bazuje przede wszystkim na potrzebach personelu i obejmuje swoim zakresem kwestie takie
jak: stres, aktywność fizyczną oraz odżywianie108. Jednak, jak wynika z badań, tylko 3% firm
badanych w Polsce ma wdrożoną strategię promocji zdrowia, pojedyncze inicjatywy w tym
kierunku deklaruje 43% respondentów. Dla porównania na świecie strategię taką realizuje
29% firm109. Należy stwierdzić, że wprowadzanie koncepcji wellness do strategii zarządzania
organizacjami dostarcza pracodawcom wielu korzyści m.in.: minimalizację kosztów
związanych z absencją i bierną obecnością pracownika, wyższą jakość usług i produktów czy
nowy lepszy wizerunek firmy, wellness jest również elementem budowania kultury
organizacyjnej. Natomiast dla branży rekreacyjnej programy te stają się jednym z czynników
wpływających na jej rozwój.
Organizacje pozarządowe
Podstawowymi formami organizacji pozarządowych są stowarzyszenia i fundacje.
Jedną z grup organizacji pozarządowych kultury fizycznej stanowią zrzeszenia stowarzyszeń
multidyscyplinarnych110. Stowarzyszenia te, to podstawowe jednostki organizacyjne kultury
fizycznej

z

osobowością

(ogólnokrajowym),

prawną,

wojewódzkim

działające
i

na

terenowym.

różnych

szczeblach:

Przykładem

centralnym

stowarzyszenia

jest

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF). Organizacja ta działa na terenie całej
Rzeczypospolitej Polskiej. W województwach funkcjonują Wojewódzkie Związki TKKF w

na objęcie programem swoich pracowników. Szacuje się, że posiadacze lojalnościowych kart sportoworekreacyjnych stanowią około 50% osób ćwiczących w obiektach fitness w Polsce. Za: P. Pestka, Zarządzanie
czasem wolnym a zachowania polskich konsumentów na rynku fitness – case study, „Research Journal the
Wroclaw School of Banking”, vol. 15, no. 6., Wrocław 2015, s. 846-852.
108
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/mars-wellness-programme (dostęp:05.11.2017).
109
Udział w globalnym badaniu corporate wellness na świecie wzięło 1041 firm z 37 krajów. Badanie
przeprowadziła firma Buck Consultants (USA) w 2014r. Raport po raz pierwszy zawiera szczegółową analizę 60
firm z Polski, które zatrudniają w większości (82%) poniżej 500 pracowników. Ich profil działalności jest bardzo
zróżnicowany (m.in. produkcja, handel, usługi). http://globalhealthyworkplace.org/PR-Buck-ConsultantsGlobal-Wellness-Survey.html (dostęp: 05.11.2017).
110
L. Jaczynowski, red., Organizacja kultury fizycznej – ogólne uwarunkowania, Akademia Wychowania
Fizycznego Warszawa, Warszawa 2001, s. 46-55.
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liczbie 15-tu, a także Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie
TKKF w liczbie ponad 50-ciu, jako samodzielne prawnie związki stowarzyszeń KF – będące
członkami zwyczajnymi bezpośrednimi i pośrednimi TKKF. Wojewódzkie, Regionalne,
Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej zrzeszają w sposób bezpośredni i pośredni Ogniska TKKF i Kluby Rekreacyjno –
Sportowe TKKF, działające na obszarze całego kraju111. Obszarem działalności programowej
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jest sport dla wszystkich. W szczególności
popularyzowanie i urzeczywistnienia nowoczesnych idei oraz form sportu dla wszystkich
wśród społeczeństwa w tym osób niepełnosprawnych, do szerszego podejmowania działań
indywidualnych i grupowych w tym zakresie w różnych środowiskach. Program TKKF
kierowany jest do zróżnicowanych grup wiekowych. Uwzględnia różnorodne potrzeby i
zainteresowania indywidualne, możliwości ekonomiczne społeczności lokalnych, aktualną
modę, krajowe, europejskie i światowe tendencje w rozwoju sportu dla wszystkich 112. Do
szczegółowych celów TKKF należą m.in.113:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także rekreacji ruchowej oraz ochrony i
promocji zdrowia.
2. Krzewienie zamiłowania do uprawiania sportu wśród społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób w wieku
emerytalnym.
3. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Organizowanie turystyki i krajoznawstwa.
5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami poprzez sport i rekreację.
6. Promocja i organizacja wolontariatu w sporcie i rekreacji.
7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez sport i
rekreację.
8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez sport i rekreację.
9. Podtrzymywanie

tradycji

narodowej,

pielęgnowanie

polskości

oraz

rozwój

świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez sport i rekreację.
Kolejną organizacją pozarządową, non profit tworzącą zrzeszeniową strukturę jest
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich. Organizacja ta zrzesza stowarzyszenia kultury

111

http://www.zgtkkf.pl/historia_1.html (dostęp: 24. 04.2017).
http://www.zgtkkf.pl/historia_1.html (dostęp: 26. 05.2017).
113
http://www.zgtkkf.pl/statut_1.html (dostęp: 04. 06.2017).
112
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fizycznej (aktualnie 28 organizacji) o zasięgu ogólnopolskim, których przedmiotem działania
jest kultura fizyczna, w tym osób niepełnosprawnych114. Podstawowymi celami jej działania
są115:
1) Uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej i sportu, popularyzowanie
wszelkiego rodzaju form sportu dla wszystkich, w tym sportu dla dzieci i młodzieży.
2) Zrzeszenie stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków oraz innych osób prawnych
działających w dziedzinie kultury fizycznej, prowadzenie z nimi wspólnych
przedsięwzięć w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki na rzecz osób
sprawnych i niepełnosprawnych.
3) Wspomaganie działalności zrzeszonych członków w realizacji ich statutowych
działań.
4) Reprezentowanie członków wobec władz państwowych, administracji publicznej,
urzędów i instytucji rządowych, samorządowych, związków zawodowych i
sportowych, stowarzyszeń oraz fundacji, a także innych podmiotów administracyjnych
i gospodarczych w kraju i za granicą w działaniach przyczyniających się do rozwoju
kultury fizycznej i sportu.
5) Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu,
promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a
także innej strefy zadań publicznych związanych z realizacją celów.
6) Ustalenie programów i kierunków rozwoju Federacji, organizowanie i prowadzenie
wydawnictw oraz poradnictwa w zakresie powszechnej kultury fizycznej i sportu,
organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji w powyższym zakresie.
7) Inspirowanie rozwoju i modernizacji bazy oraz urządzeń dla kultury fizycznej.
Informacje na temat celów, środków działania, członków oraz ich praw i obowiązków
zawarte są w statucie Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.
Stowarzyszeniami działającymi na rzecz rekreacji fizycznej w środowisku szkolnym są
kluby sportowe, do których należą – Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS), Szkolne Kluby
Sportowe (SKS), Międzyszkolne Kluby Sportowe (MKS) oraz Ludowe Kluby Sportowe
(LKS). Do celów powyższych klubów, w zakresie promowania rekreacji fizycznej w
środowisku szkolnym zaliczyć możemy m.in.116:

114

http://federacja.com.pl/site2/cele.html (dostęp: 24. 04.2017).
http://federacja.com.pl/site2/cele.html (dostęp: 24. 04.2017).
116
http://www.sprint.katowice.pl/index.php?id=209&id2=1 (dostęp: 24. 04.2017).
115
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1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów we wsparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków Klubu.
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim.
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5) Organizowanie działalności sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6) Organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii zimowych oraz
wakacji letnich.
Dzięki funkcjonowaniu uczniowskich klubów sportowych spopularyzowano wiele form
aktywności rekreacyjnej (korfball, unihokej, sporty wrotkarskie itd.) atrakcyjnych dla dzieci i
młodzieży, które stymulują harmonijny rozwój fizyczny i motoryczny117.
Działalnością na rzecz wychowania do rekreacji fizycznej charakteryzuje się także
harcerstwo, jako stowarzyszenie. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją skautową,
której misją jest „wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym
rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań”. Do realizacji celów
wychowawczych w zakresie rekreacji fizycznej w gromadach i drużynach, wyznaczono m.in.
takie kierunki programowe jak118:
1) Harcerstwo w ruchu – wszelka aktywność na świeżym powietrzu – na łonie przyrody,
z szacunkiem do natury, propagowanie zdrowych zachowań, wędrówki, biwakowanie
i obozowanie, wspólne przygotowywanie i spożywanie pełnowartościowych posiłków.
2) Sprawności na całe życie – rozbudzanie zainteresowań, praktyczna nauka
umiejętności przydatnych w życiu, techniki harcerskie wypełniane aktualnymi
treściami, specjalności, a także samoorganizacja, pilność i rzetelność w realizowaniu
zadań.
Kolejną grupą organizacji realizującą w swoim programie cele rekreacji fizycznej, są
wyznaniowe stowarzyszenia kultury fizycznej, których program, oprócz aktywnego modelu

117

R. Tomik, Działalność uczniowskich klubów sportowych, Akademia Wychowania Fizycznego Katowice,
Katowice 2006, s. 103.
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https://zhp.pl/ozhp/celem-jest-wychowanie/ (dostęp: 24.04.2017).
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spędzania wolnego czasu, zawiera bezcenne we współczesnym świecie wartości: szacunek,
dobro i uczciwość. Organizacje te są inicjatorami wielu projektów realizowanych w szkołach,
klubach sportowych, domach dziecka, świetlicach i ogniskach, ale zawsze w jedności z
parafią. To organizacje, dzięki którym tysiące młodych Polaków z kraju i zagranicy
zdobywają sportowe laury oraz otwierają się na kulturę i wiarę. Dla przykładu przedstawiono
wybrane cele statutowe stowarzyszenia Salos, służące do realizacji celów rekreacji
fizycznej119:
1) Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach
uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i
bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i
personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego
naczelnymi wartościami pokoju, prawdy, dobra, piękna, sprawiedliwości, wolności,
szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni i fair play.
2) Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i
turystyki wśród dzieci i młodzieży jako ważnych dziedzin, sprzyjających rozwojowi
osobowości młodych.
3) Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i
poza nim, opierających się na normie personalistycznej jako naczelnej zasadzie
postępowania.
4) Organizowanie obozów, rajdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych i
rekreacyjno-wychowawczych oraz kursów i szkoleń.
5) Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczoformacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne.
6) Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.
7) Prowadzenie działalności sportowo-wychowawczej wśród osób niepełnosprawnych.
8) Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, a
także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych.
Stowarzyszenia wchodzące w skład wyznaniowego sektora kultury fizycznej, mają różny
zasięg działania (międzynarodowy, regionalny i lokalny) oraz strukturę.
Również osoby niepełnosprawne mają możliwość udziału w aktywności rekreacyjnej.
Do stowarzyszeń aktywizujących ruchowo osoby niepełnosprawne należy m.in. Polskie
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http://www.salosrp.pl/dokumenty/statut (dostęp: 24.04.2017).
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Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem”. Celem Stowarzyszenia między innymi
jest120:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, doskonalenie sprawności psychofizycznej
oraz polepszenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu
lekkim.
2) Propagowanie i popieranie rożnych form rehabilitacji i rekreacji ruchowej na rzecz
dzieci, młodzieży i dorosłych up. umysłowo w stopniu lekkim.
3) Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania
upośledzonych umysłowo oraz ich integracji ze społeczeństwem.
Funkcjonujące

obecnie

w

Polsce

stowarzyszenia

w

sporcie

niepełnosprawnych

ukierunkowane są głównie na uzyskiwanie wyników sportowych. Pomimo występowania
rekreacji w zadaniach statutowych tych organizacji, są one marginalizowane, a główną
przyczyną jest brak środków na te cele121.
Kolejnymi organizacjami realizującymi zadania m.in. w obszarze rekreacji fizycznej są
fundacje. Fundacje jako organizacje posiadają osobowość prawną, działalność ich opiera się
na statucie, gdzie opisane są cele oraz przyjęte zasady działania. Przykładem może być
Fundacja im J. Korczaka, której celem jest „pomoc dzieciom i młodzieży, stymulowanie ich
wszechstronnego

rozwoju

poprzez

działalność

społeczną,

edukacyjną,

kulturalną,

sportową”122. Realizacja celów Fundacji następuje przez inicjowanie i wspieranie finansowo,
organizacyjnie, rzeczowo m.in.123:
1) Programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność
naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, edukacyjną, sportową, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów.
2) Programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży.
3) Programów szkolenia.
Przykładem kolejnej fundacji jest Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”, działająca w zakresie
promocji rekreacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa i nordic walking.
Do zadań szczegółowych należy m.in:
120

http://sprawni-razem.cba.pl/ (dostęp: 24. 04.2017).
J. Kantyka, Sport i turystyka jako przedmiot wielofunkcyjnych analiz we współczesnej rzeczywistości, [w:]
Uwarunkowania rozwoju sportu i turystyki osób niepełnosprawnych w Polsce po transformacji ustrojowej, red.
R. Harmaciński, W. Chudy, A. Pasternak, Wydawnictw Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
Katowice 2016, s. 13.
122
http://www.fundacjakorczaka.pl/dokumenty/statut_fundacji_korczaka.pdf (dostęp: 24.10.2017).
123
http://www.fundacjakorczaka.pl/dokumenty/statut_fundacji_korczaka.pdf (dostęp: 24.10.2017).
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1) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze wszystkim zainteresowanymi, organizując
szkółkę kajakową, wprawki i spływy kajakowe, wyprawy morskie, treningi i rajdy
nordic walking, organizowane spływy i rajdy mają charakter szkoleniowy, edukacyjny
i turystyczny.
2) Działanie na rzecz edukacji z zakresu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego.
3) Kultywowanie tradycji szkutniczej, organizując warsztaty z budowy kajaków i
canoe124.
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, fundacje współdziałają z innymi
organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
Z

uwagi

na

brak

danych

dotyczących

liczby

organizacji

rekreacyjnych

funkcjonujących w kraju, nie można dokonać ich szczegółowej analizy. Dane liczbowe
Głównego Urzędu Statystycznego dotyczą wyłącznie klubów sportowych bez wydzielenia
typowych organizacji rekreacyjnych. Z dostępnych danych wynika, że w 2016 r. w Polsce
działało 14.858 wszystkich klubów sportowych. W stosunku do 2014 r. odnotowano wzrost o
6,1 %. Jedyne dane dotyczące liczby organizacji, których cele związane są z rekreacją
fizyczną odnoszą się do Uczniowskich Klubów Sportowych (UKS). Liczba UKS – ów
nieznacznie wzrosła, w 2014 r. odnotowano ich 5 923, a w 2016 r. – 5 989. Istotnym jest
jednak, że w strukturze klubów sportowych UKS-y mają obecnie największy udział125.
1.4. Istota, cechy i właściwości produktu rekreacyjnego
1.4.1. Produkt rekreacyjny – definicja pojęcia
Podejmując się zdefiniowania produktu rekreacyjnego należy mieć na uwadze:


co stanowi produkt?



jakie cechy go determinują jako produkt usługowy?



kto tworzy produkt (pojedyncza organizacja czy sieć)?
Produkt rozumiany jest jako wszystko to, co może zostać zaoferowane na rynku w

celu zaspokojenia jakiejś potrzeby126. Produktem może być dobro, usługa, pomysł, idea, plan,
region, a nawet człowiek. Formułowane definicje podkreślają złożoność produktu
rekreacyjnego. Klisiński zaznacza, że „produkt rekreacyjny (sportowy) bywa kompozycją
usług i dóbr materialnych, te ostatnie odgrywają rolę uzupełniającą. W efekcie często nie jest
on obiektem fizycznym, lecz pewnym pakietem usług, których nie można zweryfikować,
124

http://fundacjakim.pl/index.php?pid=2 (dostęp 28.10.2017)
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/kultura-fizyczna-w-polsce-w-2016-r,12,1.html (dostęp 05.11.2017).
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Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 409.
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dopóki się ich nie kupi i nie skonsumuje”127. Na złożoność produktu rekreacyjnego wskazuje
także definicja Izydorczyka, w której „produktem sportowo-rekreacyjnym nie jest pojedyncza
usługa, ale pewna kombinacja elementów materialnych i niematerialnych tworzących pakiet
usług o mniej lub bardziej rozbudowanej strukturze”128. Zatem modelowe ujęcie produktu
rekreacji fizycznej wskazuje na istnienie dwóch podstawowych współtworzących go
elementów129:


dóbr sportowo-rekreacyjnych (produkcja wyposażenia, sprzętu i odzieży sportowej
oraz ich dystrybucja, infrastruktura sportowo-rekreacyjna miasta i gminy). W związku
z różnorodnością form proponowanych w trakcie uprawiania rekreacji fizycznej,
infrastruktura zapewniająca zaspokojenie wszystkich potrzeb będzie obejmowała
zarówno obiekty i urządzenia sportowe, rekreacyjne jak i turystyczne itd. Dlatego
infrastrukturą rekreacyjną nazwiemy wszelkiego rodzaju obiekty oraz urządzenia,
które mają na celu służenie uczestnikom rekreacji (rekreantom) w zaspokajaniu ich
potrzeb związanych z bierną oraz aktywną rekreacją.



usług sportowo-rekreacyjnych (wśród których należy wyróżnić: widowisko sportowe,
komercyjne zajęcia rekreacyjne, biznes sportowy, media i sponsoring sportowy), które
mogą być realizowane w formie:
 pojedynczej

usługi

–

świadczonej

na

rzecz

klienta

indywidualnego

i

instytucjonalnego lub grupy klientów,
 produktu złożonego – nazywanego pakietem wartości lub wiązką korzyści130.
Ze względu na dominację czynności nad rzeczami, produkty rekreacyjne mają najczęściej
formę usługową131. Przez usługę należy rozumieć dowolne działanie, jakie jedna strona może
zaoferować innej, lecz jest ono nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności132.
Wielość podejść powoduje, że jednoznaczne zdefiniowanie usług rekreacyjnych stwarza
problemy w związku z tym, iż:
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J. Klisiński, Marketing w sporcie, RCMSKFiS, Warszawa 1994, s. 48.
A. Izydorczyk, op. cit., s. 17-18.
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J. Żyśko, Rynek usług sportowo-rekreacyjnych – aspekty teoretyczne i praktyczne, [w:] Turystyka i Rekreacja.
Wymiary teoretyczne i praktyczne, red. J. Kosiewicz, K. Obodyński, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2006, s. 384.
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Kompozycje wartości i korzyści wprowadzonych na rynek usług rekreacyjnych przejawiają się w:
infrastrukturze wykorzystywanej w trakcie świadczenia usług, przeżyciach klientów, wydarzeniach i organizacji
usług, instrumentach komunikowania się oraz ideach uzasadniających udział w rekreacji. R. Panfil,
Hybrydowość, użyteczność, i atrakcyjność jako atrybuty usług rekreacyjnych (wellness-fitness-sport dla
wszytskich), [w:] Usługi rekreacyjne – identyfikowanie i dystrybucja, red. W. Michalczyk, R. Panfil, Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, Nr. 6/2015 , Wrocław 2015, s. 742.
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1. Usługi rekreacyjne zaspokajają wiele różnorodnych potrzeb (rozwoju somatycznego,
utrzymania i poprawy zdrowia, usprawnienia rehabilitacyjnego i aktywności
ruchowej, prestiżu i uznania za osiągnięcia sportowe, przebywania w grupie i
wspólnego przeżywania emocji, aktywnego spędzania czasu wolnego w połączeniu z
wysiłkiem fizycznym, doskonalenia sylwetki, piękna ruchu itd.133.
2. Usługi rekreacyjne realizowane są poprzez różnorodne formy – sportowe (np.
pływanie, siatkówka, golf), towarzyskie (tańce, fitness, gry i zabawy, bilard),
hobbystyczne (amatorska działalność twórcza, wędkarstwo, grzybobranie), kulturalnorozrywkowe (amatorska twórczość artystyczna, pobyty w parku, ZOO, wesołym
miasteczku), interaktywne gry i zabawy (np. ruchowe: piłka nożna, tenis, skok w dal),
turystyczne (turystyka aktywna np. górska, rowerowa, narciarska134.
3. Usługi rekreacyjne posiadają niejednoznaczny charakter – obejmują formy wellness,
fitness, sportu dla wszystkich i turystyki, wzajemnie się przenikają i uzupełniają,
stając się usługami hybrydowymi135. Termin „hybryda” oznacza „połączenie w jedną
całość

różnych

części,

składników,

wykluczających

się,

gdy

funkcjonują

oddzielnie”136.
4. Granica pomiędzy oferowaniem produktów (materialnych) i usług rekreacyjnych
ulega zatarciu137.
Usługa rekreacyjna jest więc kompozycją (hybrydą) różnych atrybutów usług 138 (do
atrybutów tych zaliczamy np.: markę, kompetencje instruktorów, promocję czy różnicowanie
ceny), wartości i korzyści, które zaspokajają potrzeby klienta139. Produkt rekreacyjny można
też definiować przyjmując podział przedstawiony przez Kothlera140:


„czysty” produkt rekreacyjny – oferta składa się z namacalnych produktów np. piłka,
rower, skakanka,
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produkt rekreacyjny z usługami towarzyszącymi – oferta składa się z namacalnego
produktu, któremu towarzyszą usługi, podkreślające troskę o klienta np. sprzedaż
urządzeń na siłownie ze szkoleniem w zakresie ich obsługi,



hybryda - oferta składa się z równej części towarów i usług np. organizacja zajęć
rekreacyjnych wraz ze sprzedażą sprzętu rekreacyjnego,



podstawowa usługa rekreacyjna z towarzyszącymi jej produktami i usługami o
mniejszym znaczeniu np. organizacja warsztatów szkoleniowych fitness jako
podstawowa usługa oraz dodatkowo zapewnienie uczestnikom napojów, picia,
certyfikatów za udział itd.,



„czysta” usługa rekreacyjna – oferta składa się przede wszystkim z usługi np.
ćwiczenia

z

trenerem

personalnym;

usługi

rekreacyjne

charakteryzują

się

specyficznymi cechami (Tabela 1.3).
Tabela 1.3.
Cechy usług rekreacyjnych
Znaczenie

Cecha usług
Niematerialność
Jedność procesu ich
świadczenia
i
konsumpcji
Niemożność
wytwarzania na zapas
Zróżnicowanie
popytu
Brak
możliwości
nabycia na własność
Substytucyjność
Komplementarność
Zmienność
Subiektywność
odbiorze

w

Spełniają
ważne
funkcje społeczne

Klient, kupując usługę rekreacyjną, nie ma możliwości jej wcześniejszej oceny,
opiera się tylko na uzyskanych informacjach, tworzących określone wyobrażenie.
Usługi rekreacyjne nie można przesłać, tak jak przesyła się towar. Produkcja usług
odbywa się w obecności klienta i w momencie wytwarzania usług zostaje
skonsumowana.
Nie można np. nurkowania czy wędkowania „zgromadzić na przyszłość”,
zaspokaja się potrzebę w określonym miejscu i czasie.
Popyt na usługi rekreacyjne jest zróżnicowany pod względem czasowym,
przestrzennym i rodzajowym.
Klient ma dostęp do usługi, lecz nie może być jej właścicielem.
Klient ma możliwość wyboru pomiędzy usługami zaspokajającymi tą samą
potrzebę, w rekreacji potrzeba aktywności fizycznej może być realizowana w
fitness klubie, na korcie lub boisku.
Wzajemna zależność i uzupełnianie się usług rekreacyjnych, co powoduje
powstawanie łańcucha, tzw. pakietu.
Za każdym razem, kiedy klient korzysta z tej samej usługi rekreacyjnej, nawet w
tym samym miejscu i z tym samym sprzętem, będzie ona inna, a to ze względu np.
na obecne warunki środowiskowe, jakie mogą panować lub trenera.
Różne są oczekiwania wiązane z usługami rekreacyjnymi, wobec tego bardzo różna
może być ocena tej samej usługi przez poszczególnych klientów z niej
korzystających (jakość oczekiwana i jakość postrzegana).
Usługi rekreacyjne między innymi zapewniają reprodukcję sił biologicznych i
psychicznych zużytych w procesie nauki i pracy oraz podczas innych
obowiązkowych czynności człowieka.
Usługi są ważnym, a niekiedy jedynym, czynnikiem rozwoju gmin, miast
zasobnych w walory turystyczne czy infrastrukturę rekreacyjną.

Tworzą
podstawę
różnorodnej
działalności
gospodarczej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Berbera J., Marketing w sporcie. Pomocnicze. materiały dydaktyczne,
Wyd. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004, s.7-9; Maciąg J., System zarządzania jakością usług: zasady i
metody (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych), AWF im. Jerzego Kukuczki, Katowice 2010, s.15.
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W podejściu marketingowym produkt może być definiowany na następujących poziomach141:


poziom rdzenia produktu – wyznaczony potrzebami klientów (dbałość o zdrowie,
dobre samopoczucie, wypoczynek, rozrywka, itd.),



poziom produktu rzeczywistego – elementy produktu w formie podstawowej (np. w
przypadku zajęć fitness elementami podstawowymi są: instruktor rekreacji, sala
gimnastyczna, szatnia, sprzęt rekreacyjny, cena usługi, itd.) postrzegane przez klienta,
umożliwiające realizację istoty produktu, czyli zaspokojenie potrzeb,



poziom produktu poszerzonego – dodatkowe korzyści dla klienta, dzięki którym
produkt staje się bardziej atrakcyjny (np. innowacyjna oferta produktowa, rezerwacja
internetowa, promocje sprzedaży, formy płatności, zaplecze gastronomiczne itd.),



poziom produktu potencjalnego – elementy, które w przyszłości mogą znaleźć się w
ofercie produktowej obecnie nie są dostępne z przyczyn ekonomicznych,
technologicznych itd. (np. wirtualny trener w ofercie fitness klubów).
Usługi rekreacyjne mogą być wykonywane w formie: indywidualnej (np.

indywidualne ćwiczenia na siłowni z trenerem personalnym), zespołowej (np. zajęcia
grupowe aqua aerobiku na basenie) lub jako impreza rekreacyjna (np. turniej, wycieczka i
inne)142. Ze względu na przestrzeń, w której są realizowane mogą być świadczone zarówno na
świeżym powietrzu tzw. usługi rekreacyjne typu outdoor lub plenerowe (np. nordic walking,
wędrówki górskie, pływanie w jeziorze), jak i w zamkniętych pomieszczeniach tzw. usługi
rekreacyjne typu indoor lub „pod dachem” (np. aerobic, koszykówka, kręgle), trzeci rodzaj to
boiskowe (np. gry sportowe). Współcześnie na rynku rekreacyjnym obserwujemy
dynamiczny rozwój oferty rekreacyjnej. Tworzone są coraz to nowsze formy, mające na
uwadze różnorodność oraz dostosowanie ich do wieku, płci, umiejętności sportowych,
kondycji uczestników, a nawet dochodów. Stosowanych jest wiele kryteriów podziału oferty
usług rekreacyjnych. W tabeli 1.4. przedstawiono przykładowy podział oferty zajęć fitness ze
względu na kształtowane zdolności motoryczne (siła, wytrzymałość, koordynacja) i gibkość
ciała uczestnika zajęć.

141

Szerzej: B. Grzeganek- Więcek, A. Hadzik, J. Kantyka, J. Maciąg, Wieloaspektowe zarządzanie
organizacjami sportowymi i turystycznymi, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2011,
s. 241.
142
J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 43.
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Tabela 1.4.
Klasyfikacja form fitness
FORMY FITNESS
KSZTAŁTOWANIE
WYTRZYMAŁOŚCI
Afro Dance
Dance Aerobik
High Impact
Hi Lo Combo
Hip Hop
Aeroboxing
Low Impact Aerobic
Nike Rockstar Workout
Cardio Funk
Cardio Step

Street Dance
Ragga Jam
Techno Dance
Slide
Latino Solo
Latino Dance
Zumba
Funk
Tabata

KSZTAŁTOWANIE
SIŁY MIĘŚNIOWEJ
Body sculpting
Body shape
Body toning
Core
Cirtuit training
Power Gym
Body pump
Abdominal, Buttocks, Thights (ABT)
Abdos Fessiers (ABF)
Fat Burning

ĆWICZENIA
ROZCIĄGAJĄCE I
USPOKAJAJĄCE
Stretching

FORMY FITNESS MIESZANE (HYBRYDY)
(w zależności od realizowanego celu zajęć, ćwiczenia charakteryzują się różnymi dominantami)
KSZTAŁTOWANIE
WYTRZYMAŁOŚCI ORAZ SIŁY
MIĘŚNIOWEJ

KSZTAŁTOWANIE
WYTRZYMAŁOŚCI, SIŁY
MIĘŚNIOWEJ, GIBKOŚCI ORAZ
RÓWNOWAGI
Bosu,
CrossFit,
Total Muscle Training(TMT),
Spining,
Kangoorobic
Body Ball,
Aerostep
Core board
Core training
Flexi-bar
Boxlates

KSZTAŁTOWANIE
SIŁY MIĘŚNIOWEJ,
GIBKOŚCI ORAZ
RÓWNOWAGI
Pilates
Joga
BodyART
Tai chi
Chi Ball
Barre Concept
Budokon

Step,
Step Dance,
Total Body Conditioning (TBC),
TBC Step
Circuit training
Aqua Fitness,
BootCamp,
Indoor,
Magic Bar,
Interval training
Aerobox,
Tae-bo,
Core&Pump,
Cardio Body Sculp,
PILOXING Cardio Fusion,
Barre Concept,
Boxlates,
Budokon,
Step &Shape,
Salsation,
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kuba L., Paruzel-Dyja M. Fitness, nowoczesne formy gimnastyki.
Podstawy teoretyczne, Wydanie 2, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
Katowice 2013, s.14-3.

Branżę usług rekreacyjnych charakteryzuje innowacyjność. Innowacją w zajęciach
fitness jest wprowadzanie oferty form mieszanych tzw. hybrydowych, np. Barre Concept
(połączenie fitnessu i baletu), Boxlates (kondycyjne zajęcia ze sztuk walki i pilates), Budokon
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(trening i medytacja) itd. Dynamika rozwoju rynku usług fitness, duża konkurencja oraz chęć
pozyskania nowych klientów, wymusza na organizacjach rekreacyjnych poszukiwanie i
realizację nowych atrakcyjniejszych zajęć, dlatego zakres pojawiających się usług jest coraz
szerszy.
Ostatnim istotnym kryterium różnicującym produkty rekreacyjne jest ich podział na:


produkty tworzone przez pojedyncze organizacje – organizacje

publiczne,

przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, kluby sportowe i inne organizacje działające w
zakresie sportu i rekreacji (produkt prosty – pojedyncza usługa oraz pakiety usług),


produkt złożony obszaru – będący efektem różnych form współpracy opartej na
integracji organizacyjnej i/lub przestrzennej procesów związanych z obsługą klienta.

Produkt rekreacyjny, jako produkt złożony obszaru, może być definiowany przyjmując trzy
perspektywy: perspektywę marketingu terytorialnego, perspektywę łańcucha wartości oraz
perspektywę paradygmatu sieci.
1.4.2. Produkt rekreacyjny jako subprodukt miasta i gminy
Z punktu widzenia marketingu terytorialnego produkt rekreacyjny jest jednym z
subproduktów składających się na „skumulowany”, „mega” czy inaczej „globalny” produkt
miast i gmin143 lub innych obszarów wyodrębnionych administracyjnie. Elementami
tworzącymi strukturę takiego produktu są zarówno walory przyrodnicze, sprzyjające
uprawianiu rekreacji fizycznej, obiekty infrastruktury materialnej, dzięki którym może być on
realizowany, wszelkie usługi oferowane mieszkańcom i innym użytkownikom w tych
obiektach, jak również wydarzenia sportowo-rekreacyjne organizowane przez zarówno
jednostki samorządu terytorialnego, jak i stowarzyszenia oraz organizacje prywatne144.
Jak wynika z ustawy o samorządzie gminy, do zadań wyznaczonych samorządom należy
m.in. „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie kultury fizycznej i
turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”145. Istotnym elementem staje
się zatem efektywne i skuteczne kształtowanie subproduktu rekreacyjnego w działalności
samorządów. Przygotowanie odpowiedniej oferty produktu rekreacyjnego regionu wymaga
analizy elementów mających znaczący wpływ na jego strukturę, do których należą m.in.:
143

Produkt miasta – materialny bądź niematerialny element struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, który
staje się przedmiotem wymiany rynkowej. Może on być konkretnym miejscem, lokalizacją, usługą bądź
zestawem usług, czy też ideą związaną z rozwojem miejskim. M. Czornik, Miasto i jego produkty, [w:] Studia
Ekonomiczne nr 147. Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach, Katowice 2013, s. 42.
144
Por. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s.
28.
145
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
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1. Analiza dokumentów planistycznych wyższego rzędu, takich jak wytyczne Unii
Europejskiej dotyczące aktywności fizycznej czy strategie rozwoju sportu na poziomie
kraju, województwa, powiatu czy gminy. Strategia subproduktu rekreacyjnego miasta,
gminy musi być spójna z wizją i celami jednostki samorządu terytorialnego danego
regionu.
2. Analiza własnych możliwości i źródeł pozyskiwania środków finansowych na
inwestycje z zakresu rekreacji fizycznej – aby władze gminy mogły realizować
zadania w zakresie tworzenia produktu rekreacyjnego muszą posiadać niezbędne
zasoby finansowe, które przede wszystkim pochodzą z dochodów budżetowych
gminy. Jedną z możliwości wsparcia finansowego działań gminy jest pozyskiwanie
funduszy z programów pomocowych Wspólnoty Europejskiej. Nie bez znaczenia
pozostaje również możliwość udziału sektora prywatnego obok publicznego w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury rekreacyjnej regionu.
3. Analiza stanu, ilości oraz potencjału rozwojowego infrastruktury rekreacyjnej służącej
do uprawiania rekreacji na danym obszarze - jednym z ważniejszych instrumentów
rozwoju produktu rekreacyjnego oraz wzrostu aktywności rekreacyjnej jest
odpowiednia baza sportowo-rekreacyjna. Bliskość i dostępność obiektów i terenów do
uprawiania rekreacji sprawiają, że ta forma aktywności wolnoczasowej staje się
bardziej

atrakcyjna

i

dostępna

dla

wszystkich

obecnych

i

potencjalnych

uczestników146. Rozwój bazy rekreacyjnej przyczynia się także do wzrostu
gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz wpływa pozytywnie na
atrakcyjność turystyczną regionu. Wskazując na ważność infrastruktury w tworzeniu
struktury subproduktu rekreacyjnego w regionie, przytoczyć można wyniki badań
ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców Żywca147. W badaniach tych aż
73% mieszkańców wskazało, iż „występują bariery w uprawianiu rekreacji”,
najczęściej wskazywaną barierą jest „brak odpowiednich obiektów” (70% badanych),
obiekty i infrastrukturę rekreacyjną respondenci ocenili na ocenę 2 (w skali od 1najniższa ocena do 5 – ocena najwyższa). Informacje pozyskane z badań ankietowych
przeprowadzonych na Żywiecczyźnie posłużyła organizacjom rekreacyjnym do

146

C.M. Sabiston, P. R. E Crocker, Exploring selfperceptions and social influences as correlates of adolescent
leisure-time physical activity, “Journal of Sport and Exercise Psychology”, 2008, 30, 3–22.
147
Przytoczone wyniki badań są fragmentem obszernej ankiety mającej na celu diagnozę zachowań sportoworekreacyjnych mieszkańców Żywca oraz identyfikację pojawiających się nowych potrzeb w zakresie oferty
sportowo-rekreacyjnej. Strategia Rozwoju Sportu w Żywcu na lata 2015 – 2025. Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Żywcu (2015), (materiały wewnętrzne).
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przygotowania skutecznej Strategii Rozwoju Sportu Miasta Żywiec148 związanej z
budową i modernizacją infrastruktury sportowej oraz wprowadzaniem nowych
rozwiązań i możliwości doskonalenia form aktywności rekreacyjnej zgodnych z
potrzebami mieszkańców tego regionu.
4. Analiza zachowań rekreacyjnych mieszkańców – ciągłe zmiany, dotyczące potrzeb
ludzi odnośnie czynnego spędzania czasu wolnego, powinny wymuszać na
samorządach zastosowanie działań związanych z systematycznym rozpoznawaniem
tych zmian (w szczególności potrzeb, motywów i barier podejmowania aktywności
rekreacyjnej

mieszkańców).

Jak

wynika

z

cytowanych

powyżej

badań

przeprowadzonych na Żywiecczyźnie, aż 70% badanych wskazało na „korzyści
wynikające z organizacji imprez sportowych”, co znaczyć może, iż są one dla nich
interesującą formą spędzania czasu wolnego149.
5. Analiza zmian w przychodach gospodarstw domowych – zgodnie z prawem Engla (w
ekonomii), które wyraża następującą prawidłowość, w miarę wzrostu dochodów
rośnie procentowy udział wydatków na dobra trwałego użytku, a następnie na
zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu w zakresie rekreacji, kultury, wypoczynku,
turystyki, rozrywki itd.150. Jak wynika z obecnych badań Głównego Urzędu
Statystycznego nt. „Sytuacji gospodarstw domowych”, wystąpiła poprawa sytuacji
materialnej wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w
Polsce151, co miało z pewnością wpływ na wzrost wydatków na rekreację w ogólnej
sumie wydatków (Tabela 1.5.).

148

Strategia Rozwoju Sportu Miasta Żywiec na lata 2015-2025 przygotowana i opracowana została w oparciu o:
1. Wyniki badań przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankiety. Badaniami objęto trzy grupy
respondentów: mieszkańców miasta Żywca, młodzież szkolna z placówek miejskich oraz dyrektorów szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta.
2. Analizę stanu obecnego miasta Żywca w obszarze sportu i rekreacji, i jego potencjału rozwojowego.
3. Analizę SWOT.
4. Strategiczną Kartę Wyników – to metodologia pozwalająca na rozpatrzenie całości analizowanego obszaru
badań w perspektywach: finansowej (jak podejmowane działania wpłyną na sytuację finansową jednostki),
rozwoju (postawa otwartości wobec innowacji i zmian umożliwiających dalsze działania), operacyjnej (co
należy zrobić, aby było dobrze), klienta (operacjonalizacja targetu, potencjalnych odbiorców proponowanej
oferty). R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna Karta Wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
149
Strategia Rozwoju Sportu w Żywcu na lata 2015 – 2025. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, 2015,
(materiały wewnętrzne)
150
S. Marciniak, red., Makro i Mikro ekonomia dla inżynierów, PWN, Warszawa 1995, s.141.
151
Główny Urząd Statystyczny http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunkizycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2016-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstwdomowych,3,16.html (dostęp: 15.09.2007).
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Tabela 1.5.
Przeciętne miesięczne dochody na osobę oraz przeciętne miesięczne wydatki (na 1osobę) na
rekreację i kulturę w polskich gospodarstwach domowych
Przeciętne miesięczne wydatki (na 1osobę)
na rekreację i kulturę w polskich
gospodarstwach
domowych
(w
%
wydatków ogółem)
2013
1299
6,5
2014
1340
6,5
2015
1386
6,7
2016
1475
6,9
Źródło: opracowanie na podstawie http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-iwarunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2016-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetowgospodarstw-domowych,3,16.html (dostęp: 15.09.2017).
Lata

Poziom
miesięcznego
osobę (w zł. )

przeciętnego
dochodu na

6. Analiza zmian i trendów w stylu życia społeczeństwa – tworzenie się społeczeństwa
informacyjnego, czego efektem jest łatwiejszy dostęp do poszukiwanych produktów;
czy skracanie się czasu pracy a zwiększanie ilości czasu wolnego (urlopy, emerytury,
elastyczne systemy zatrudniania i pracy). Jak wynika z badań budżetów czasu
Polaków stwierdzono, że zwiększyła się ilość czasu poświęcanego na czynności czasu
wolnego152. Korzystnym zjawiskiem jest zmniejszenie się ilości czasu poświęcanego
na korzystanie ze środków masowego przekazu, zwłaszcza oglądanie telewizji.
Wyniki badań GUS pokazują, że uczestnictwo w sporcie i rekreacji miało największy
udział w budżecie czasu dzieci i młodzieży do 17 lat (średnio ok. 3% doby). Wśród
osób dorosłych udział czasu przeznaczanego na te czynności malał i był najniższy w
grupach wieku 35-44 i 45-54 lata (średnio 1,3% doby). Niewielki wzrost można
zauważyć wśród osób w wieku 55 lat i starszych153.
Wyniki analiz powyższych elementów, mających wpływ na strukturę subproduktu
rekreacyjnego miasta i gminy, stanowią przesłankę do sformułowania celów marketingowych,
jakie urząd zamierza osiągnąć w zakresie subproduktu rekreacyjnego. Zatem proces tworzenia
struktury subproduktu, powinien być przeprowadzony w oparciu o zasady i instrumenty
zarządzania marketingowego154 w działalności jednostek samorządu terytorialnego (Rys.1.3).

152

B. Kolny, Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków, Handel Wewnętrzny 2016; 2(361), s. 228-240.
Główny Urząd Statystyczny, Badanie budżetu czasu ludności w 2013 r., http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/badanie-budzetu-czasu-ludnosci-w-2013r-,18,1.html (dostęp: 16.09.2007).
154
Zarządzanie marketingiem w organizacji obejmuje „wszelkie decyzje i działania związane z wyborem i/lub
tworzeniem oraz racjonalną eksploatacją rynku(ów) zbytu, jako podstawowego źródła przychodów organizacji”.
A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, wydanie II zmienione, Oficyna Ekonomiczna,
Warszawa 2012, s. 42., [za] R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1996 r. s. 23.
153
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Otoczenie działalności marketingowej (zewnętrzne i wewnętrzne)

Analiza
marketingowa
uwarunkowań
rekreacji

Opis
warunków i
możliwości
działania

Planowanie
marketingu, w
tym produktu
rekreacyjnego

Organizacja
marketingu, w
tym tworzenie
struktury,
angażowanie
interesariuszy i
tworzenie sieci

Bieżące
kierowanie i
organizacja
planu

Cele
kierunkowe,
strategia,
plany
operacyjne

Struktury
organizacyjne
instrukcje,
programy i
narzędzia
działania

Efekty
rynkowe

Kontrola
marketingu

Sprawozdania,
wnioski
pokontrolne

Rys. 1.3. Proces zarządzania marketingiem produktu rekreacyjnego miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług,
wydanie II zmienione, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2012, s. 42., [za] Niestrój R., Zarządzanie
marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 r. s. 23.

Proces tworzenia subproduktu rekreacyjnego miasta i gminy będzie obejmował zatem
następujące etapy155:


analizę marketingową uwarunkowań rekreacji fizycznej w gminie lub mieście (analiza
SWOT156),



planowanie marketingu, w tym zdefiniowanie planu marketingowego oraz działań
marketingowych w zakresie produktu rekreacyjnego miasta i gminy,



organizację marketingu produktu rekreacyjnego miasta i gminy (stworzenie
odpowiedniej struktury składającej się z jednostek samorządu oraz innych
(przedsiębiorstw prywatnych, NGO) odpowiedzialnych za realizację produktu
rekreacyjnego,



kierowanie i realizację planu marketingowego,

155

R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1996, s. 22.
156
Nazwa analizy SWOT utworzona została z pierwszych liter angielskich słów: strenght – siła, weakness –
słabość, opportunity – szanse i threat – zagrożenia. Analiza ta polega na wyborze silnych i słabych stron
wynikających z otoczenia wewnętrznego organizacji (silne i słabe strony organizacji rozpatrujemy na tle
obecnych i przyszłych konkurentów) i ocenie ich wpływu, na szanse i zagrożenia napływające z otoczenia
zewnętrznego. Wyniki analizy SWOT służą do sformułowania celów strategiczny organizacji lub inaczej
głównych kierunków działania. Za: Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN
1996, s. 84.
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kontrolę realizacji planu marketingowego w kontekście sformułowanej strategii
rozwoju produktu rekreacyjnego.
Zastosowanie i postępowanie według powyższych etapów procesu zarządzania

marketingowego, podczas kreowania subproduktu rekreacyjnego w samorządach, daje
możliwość opracowania skutecznej realizacji strategii marketingowej157 produktu w regionie.
1.4.3. Produkt rekreacyjny jako łańcuch tworzenia wartości
Kolejną perspektywą, która może być wykorzystana do definiowania produktu
rekreacyjnego, jest koncepcja turystycznego łańcucha wartości, która opiera się na założeniu,
że wartość dla klienta (mieszkańca, odwiedzjącego, turysty, działających podmiotów)
powstaje w wyniku realizowania poszczególnych działań w związku z jego obsługą158. W
odniesieniu do produktu rekreacyjnego obszaru ogniwami łańcucha wartości mogą być:
usługi cząstkowe dostarczane przez organizacje świadczące usługi rekreacyjne, informacja,
środowisko naturalne, infrastruktura sportowo-rekreacyjna i ogólna (społeczna i techniczna),
relacje z mieszkańcami itd. Część z nich może być świadomie wytwarzana (lub kształtowana)
przez organizacje odpowiedzialne za kreowanie produktu rekreacyjnego (przede wszystkim
jednostki samorządu terytorialnego tj. miasto i gmina), inne trudniej poddają się
oddziaływaniu (np. środowisko naturalne czy społeczne)159. Propozycję rekreacyjnego
łańcucha wartości prezentuje rysunek 1.4.

157

Strategia marketingowa odnosi się do działań skierowanych na osiągnięcie celów związanych z
satysfakcjonowaniem klienta w dłuższym czasie. A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, op. cit, s.23.
158
K. Weiermair, On the Concepts and Definition of Quality in Tourism, [w:] Quality in Tourism, AIEST, St.
Gallen, 1997 [za:] G. Gołembski, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, AE w Poznaniu, PWN,
Warszawa 2003, s. 16.
159
Por. M. Kachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego, SGH, Warszawa,
2009 http://hotelink.republika.pl/uwarunkowania/ uwarunko-wania.htm (dostęp: 8.12.2015).
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Rys. 1.4. Łańcuch wartości produktu rekreacyjnego miasta i gminy
Źródło: opracowanie własne.

Za tworzenie wartości odpowiedzialne są wszystkie podmioty biorące udział w
łańcuchu, a wartość ma charakter skumulowany. Szerzej koncepcja ta zostanie rozwinięta w
rozdziale 2., dotyczącym oceny jakości usług rekreacyjnych.

1.4.4. Produkt rekreacyjny jako produkt sieciowy
Przyjęcie perspektywy paradygmatu sieci uzasadnia fakt, że produkt rekreacyjny jest
tworzony w sieci powiązań organizacji publicznych, pozarządowych oraz biznesowych na
danym obszarze, wydzielonym historycznie, geograficznie, administracyjnie lub umownie
poprzez umowę o współpracy. Współpraca ta może przyjąć różne formy powiązań w postaci:
sieci kooperacyjnych, sieci outsourcingowych, sieci franczyzowych i agencyjnych, klastrów,
aliansów strategicznych, sieci holdingowych oraz sieci publiczno-prywatnych i innych
umownych form sieci międzysektorowych160. Skutkiem tego jest powstawanie po stronie
podażowej rynku usług rekreacyjnych struktur, których działanie może być opisane i
wyjaśniane z zastosowaniem paradygmatu sieciowego. Zatem uprawnione staje się
definiowanie produktu rekreacyjnego miasta i gminy jako produktu sieciowego161. Sieciowy
produkt rekreacyjny jest produktem złożonym ze składników materialnych i/lub
niematerialnych, tworzonym przez sieć organizacji realizujących procesy, których celem jest
zaspokojenie łącznych potrzeb klienta poprzez dostarczenie oczekiwanej wartości,
160

J. Niemczyk, B. Jasiński, Wstęp, [w:] Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki
zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, CH Beck, Warszawa 2012, s. 8.
161
W dalszej części opracowania obszarowy produkt rekreacyjny oraz sieciowy produkt rekreacyjny będą
traktowane jako tożsame, a pojęcia używane zamiennie.

59

59

posiadający jedną wspólną koncepcję (markę produktu) oraz tzw. promotora produktu162.
Rolę promotora produktu rekreacyjnego może pełnić urząd miasta lub gminy, zarząd, związek
gmin, stowarzyszenie, klaster itp. Natomiast marką produktu jest najczęściej marka
miasta/gminy lub innego podmiotu pełniącego funkcje lidera sieci.
Istotne znaczenie z punktu widzenia definiowania rekreacyjnego produktu sieciowego,
jego cech oraz rodzajów ma usytuowanie członków sieci w łańcuchu tworzenia wartości.
Mając na uwadze to kryterium można wyróżnić trzy podstawowe formy współpracy na rzecz
tworzenia

sieciowego

produktu

rekreacyjnego:

kooperacja

wertykalna,

kooperacja

horyzontalna i kooperacja diagonalna163. Jak podkreśla Łobejko, kooperacja wertykalna oraz
horyzontalna oparta jest na integracji organizacyjnej i ma charakter sieci strategicznych 164,
natomiast kooperacja przestrzenna ma charakter kooperacji regionalnej165.
W tabeli 1.6. zaprezentowano kryteria podziału, rodzaje i charakterystykę sieciowych
produktów rekreacyjnych miasta i gminy.

Tabela 1.6.
Sieciowe produkty rekreacyjne miasta i gminy – rodzaje i charakterystyka
Rodzaj kooperacji
Kooperacja wertykalna (sieci
wertykalne, pionowe) współpraca ma charakter
bezpośrednich relacji
zaopatrzeniowych lub/i
dystrybucyjnych, które
tworzone są wokół organizacji o
centralnej pozycji w sieci,
monitorującej poszczególne
procesy tworzenia wartości dla

Produkty
rekreacyjne
Produkty
sieciowe
wertykalne.

Charakterystyka

Przykłady

Produkty złożone,
zaspokajające jednocześnie
wiązkę potrzeb klienta –
rekreanta, mieszkańca,
turysty. Z uwagi na specyfikę
sieci produkty może
charakteryzować wysoki
stopień sformalizowania.
Podstawą działania są
najczęściej umowy

Impreza rekreacyjna,
Event, wydarzenie,
przedsięwzięcie.

162

Szerzej: J. Maciąg, Jakość sieciowego produktu turystycznego – definiowanie, wymiary i cechy jakości,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 215, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
163
A. Rapacz, P. Gryszel, Partnerstwo w tworzeniu turystycznego produktu terytorialnego na przykładzie
Sudetów, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red.
G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 569. Ekonomiczne problemy usług nr
56, Szczecin 2010, s. 298; K. Rupik, Efektywność planowania marketingowego organizacji sieciowych.
„Badania Operacyjne i Decyzje” nr 3, 2008, s. 60-61; W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a
Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, 50; P. Braum, Creating value to tourism products through tourism
networks and clusters: uncovering destination value chain, “Global Tourism Growth: A challenge for SMEs.
OECD and Korea Conference 2005, s. 4.
164
Sieć strategiczną najczęściej organizuje jedna organizacja, która koordynuje współpracę wszystkich
przedsiębiorstw partnerskich będących w sieci. Sieci strategiczne pozwalają partnerom na łączenie swoich
kluczowym kompetencji. S. Łobejko, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zamiany uwarunkowań i strategii XXI wieku,
Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 33.
165
Sieć regionalną tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na określonym terytorium
geograficznym. W turystyce współpraca ma charakter również międzysektorowy. Podmioty tworzące sieć
cechują się wysoką specjalizacją w swojej dziedzinie, a sieć pozwala na podwyższanie efektywności działania
dzięki zwiększaniu stopnia współpracy z partnerami.
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klienta może to być urząd
miasta lub gminy.

Kooperacja horyzontalna (sieci
horyzontalne, sieci poziome) –
współpraca nawiązuje się
pomiędzy organizacjami
wewnątrz tej samej branży,
które podejmują takie same
działania w łańcuchu wartości.

Produkty
sieciowe
horyzontalne.

kooperacyjne. Sieć wertykalna
ma charakter sieci zamkniętej
o względnie stałych
powiązaniach sieciowych z
partnerami.
Produkty zaspokajające
wybrany rodzaj potrzeb,
masowe, wystandaryzowane.
Z uwagi na specyfikę sieci
produkty może
charakteryzować wysoki
stopień sformalizowania. Sieci
horyzontalne powstają
najczęściej w drodze aliansów,
umów franchisingowych oraz
agencyjnych, a także innych
umów określających warunki
kooperacji. Sieć horyzontalna
ma charakter sieci zamkniętej
o względnie stałych
powiązaniach sieciowych z
partnerami.
Produkt złożony,
zaspokajający wiązkę potrzeb
rekreanta, mieszkańca,
turysty. Z uwagi na specyfikę
sieci produkty może
charakteryzować niski stopień
sformalizowania. Jako
przykłady sieci zamkniętych
można podać klastry
rekreacyjne, związki gmin,
euroregiony. Przykładem sieci
otwartych są sieci tworzone
przez organizacje, których
przynależność do sieci wynika
z faktu lokalizacji na terenie
miasta/gminy. Powiązaniach
mają charakter nieformalny i
opierają się głównie na
powiązaniach społecznych.

Sieci fitness klubów.

Kooperacja przestrzenna (sieci
Produkty
Szlak turystyczny, park,
wielowymiarowe, sieci
sieciowe
plaża, trasa rowerowa.
diagonalne) – powstają w
diagonalne.
wyniku połączenia sieci
horyzontalnych oraz
wertykalnych. Sieci diagonalne
są formą wielowymiarowej
współpracy pomiędzy
organizacjami, których
działania są komplementarne
lub symbiotyczne. Sieć
przestrzenna, może mieć
charakter sieci zamkniętej o
względnie stałych i
sformalizowanych
powiązaniach sieciowych z
partnerami (umowy), bądź
otwartej, w której charakter
powiązań oraz ilość partnerów
jest zmienna.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rapacz A., Gryszel P., Partnerstwo w tworzeniu turystycznego
produktu terytorialnego na przykładzie Sudetów, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty.
Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
nr 569. Ekonomiczne problemy usług nr 56, Szczecin 2010, s. 298; Rupik K., Efektywność planowania
marketingowego organizacji sieciowych, „Badania Operacyjne i Decyzje” nr 3, 2008, s. 60-61; Czakon W., Sieci
w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, 50; Braum P., Creating
value to tourism products through tourism networks and clusters: uncovering destination value chain, “Global
Tourism Growth: A challenge for SMEs. OECD and Korea Conference, 2005, s. 4.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że każda organizacja, która rozpocznie działalność na
danym obszarze, staje się jednocześnie uczestnikiem sieci i współtwórcą wartości
dostarczanej rekreantowi, mieszkańcowi czy turyście, nawet jeśli nie jest tego świadoma.
Działalność tej organizacji wpływa na ocenę jakości rekreacyjnego produktu sieciowego, co
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staje się ważną przesłanką dla budowania modelu zarządzania jakością diagonalnego
produktu sieciowego.
Koncepcja produktu sieciowego jest silnie powiązana z koncepcją produktu
rekreacyjnego opartą na łańcuchu wartości, szczególnie w odniesieniu do diagonalnego
produktu sieciowego. Dokładna identyfikacja rodzaju sieciowego produktu rekreacyjnego miasta
i gminy ma zasadnicze znaczenie dla zdefiniowania sposobów i rozwiązań w zakresie zarządzania
jego jakością (szerzej na ten temat w rozdziale 3 pkt. 3.7).
1.5. Klient na rynku usług rekreacyjnych
Popyt na produkty rekreacyjne tworzą klienci korzystający z oferty usług
rekreacyjnych dostępnych organizacji. Klientem będziemy nazywać każdy podmiot
ekonomiczny, efektywnie lub potencjalnie zainteresowany dobrem lub usługą 166. Na rynku
produktów rekreacyjnych oferta produktowa organizacji oprócz klientów indywidualnych
(tzw. segmentu B2C z ang. Business – to – Consumer), skierowana jest także do klientów
instytucjonalnych (tzw. segmentu B2B z ang. Business – to - Business).
1.5.1. Segmentacja rynku klientów usług rekreacyjnych
Grupy klientów o podobnych cechach tworzą tzw. segmenty rynku. Teoria
marketingu167 segmentację rynku określa jako podział rynku według określonych kryteriów
(demograficznych, geograficznych, psychograficznych i behawioralnych) na jednorodne
grupy klientów (tzw. rynki docelowe168), które wyznaczają dla organizacji obszar działania i
stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu strategii marketingowej169. Organizacje
rekreacyjne mogą kierować swoją ofertę produktową do całego rynku, wybranych segmentów
lub do indywidualnego klienta. Za głównych uczestników aktywności rekreacyjnej
Grabowski uważa osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 170, okres ten Nimrod i
Shrira nazywali rekreacją w „późniejszym życiu”171. W literaturze przedmiotu uczestników

166

S. Skowron, Klient w sieci organizacyjnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 29.
Pojęcie marketingu jako procesu społecznego i menedżerskiego, w ramach którego jednostki i grupy uzyskują
to, czego pragną, w wyniku kreowania i wymiany produktów i wartości z innymi jednostkami i grupami. Ph.
Kotler, Marketing Managment. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, Englewood
Cliffs, N.J. 1994, s. 7.
168
Rynek docelowy jest to w miarę homogeniczna (jednorodna) grupa nabywców, którą organizacja chce
pozyskać.
169
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Wyd. PWN,
Warszawa 2000, s. 155.
170
H. Grabowski, Teoria fizycznej edukacji, Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 1999, s. 35.
171
G. Nimrod, A. Shrira, The paradox of leisure in later life, “Journals of Gerontology”, Series B: Psychological
Sciences and Social Sciences, 2014.
167
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rekreacji fizycznej nazywano „rekreantami”, czyli „osobami w grupie ćwiczebnej lub grupie
rekreacyjnej, uczestniczącymi w zajęciach fitness, kulturystyki, tenisa ziemnego itp.”172
Przeprowadzone badania własne173 autorki, wśród 1280 klientów organizacji rekreacyjnych
funkcjonujących na terenie Górnego Śląska, pozwalają na określenie i zróżnicowanie
segmentu odbiorców usług rekreacyjnych tego regionu. Poniżej przedstawiono opis profilu
klienta rekreacyjnego badanego regionu:


płeć: kobiety aż 64% oraz mężczyźni 36%,



wiek : do 18 lat – 9%, 19-25 lat – 45%, 26-55 lat – 38%, 56-65 lat – 8%,



wykształcenie: 53% z wykształceniem wyższym, 36% średnim, 6% zawodowym i
tylko 5% wykształceniem podstawowym,



grupa zawodowa: aż 55% to osoby pracujące, 40% uczniowie i studenci i tylko 5% to
emeryci i renciści,



dochody miesięczne netto (średnio na 1 osobę): badani o dochodach w przedziale
poniżej 1000zł stanowili grupę 7%, następna grupa to o dochodzie od 1001zł do
2000zł – około 21%, od 2001zł do 4000zł – około 41% i powyżej 4000zł – około 29%
badanych.

Wśród głównych celów uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych respondenci podawali:
„uprawianie rekreacji w celu poprawy sprawności fizycznej” (54% kobiety, 48% mężczyzn),
„uprawianie rekreacji dla przyjemności” (52% kobiety, 50% mężczyzn), „potrzeba
aktywności fizycznej”(47% kobiet, 46% mężczyzn). Badania dowodzą, że dla 70% kobiet
czynnik „moda” jest bardzo ważny przy podejmowaniu decyzji zakupu oferty usług
rekreacyjnych. Respondenci wskazali, iż najważniejszymi czynnikami174 ekonomicznymi,

172

W. Siwiński, D.R. Tauber, Rekreacja ruchowa - zagadnienia teoretyczno – metodologiczne, Wyższa Szkoła
Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2004.
173
Zaprezentowane w artykule badania są częścią projektu badawczego realizowanego na Wydziale Zarządzania
Sportem i Turystyką w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Celem
projektu była ocena determinant stanu i rozwoju rynku usług rekreacyjnych wellness na Górnym Śląsku. Projekt
finansowany w ramach środków przyznanych na badania własne w AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
174
Respondenci ocenili wpływ na ich decyzje zakupowe następujących czynników:
 grupa czynników psychologicznych - możliwość spędzania czasu wolnego, potrzeba aktywności fizycznej,
uprawianie sportu jako: możliwość ucieczki od codziennych kłopotów i zmartwień, przeżycia wrażeń,
sprawdzenia się, rozwój własnych zainteresowań, współzawodnictwo sportowe, uprawianie rekreacji: dla
przyjemności, w celu poprawy sprawności i wydolności fizycznej, w celu redukcji nadwagi ciała, w celu
wypoczynku i relaksu, moda,
 grupa czynników demograficznych – wiek, płeć, sytuacja materialna, wykształcenie, status zawodowy,
 grupa czynników ekonomiczne (marketingowe) - jakość świadczonych usług, kompetencje pracowników
ośrodka, popularność ośrodka, wizerunek ośrodka, obsługa klienta, więź z ośrodkiem, rzetelność udzielanych
informacji/porad, zróżnicowanie usług, prestiż ośrodka, promocja ośrodka, profil proponowanych usług, cena
usług,
 grupa czynników społeczno-kulturowych - korzystanie z oferty przez znajomych, atmosfera wśród ćwiczących,
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które wpływają na ich decyzję wyboru oferty rekreacyjnej są: „jakość usług” (kobiety 50%,
mężczyźni 40%), „cena za usługę” (kobiety 45%, mężczyźni 40%). Kobiety dodatkowo
wskazały także na ważność czynnika – „obsługa klienta”(44%) oraz „kompetencje
pracowników organizacji rekreacyjnych” (40%). Dla klientów usług rekreacyjnych znaczenie
mają także czynniki organizacyjne, czyli takie które wpływają na sprawność funkcjonowania
organizacji rekreacyjnej. Kobiety najwyżej oceniły: „bezpieczeństwo” (46%), „czystość
sanitariów” (40%), natomiast czynnik – „wyposażenie ośrodka w sprzęt sportowy” został
wysoko oceniony zarówno przez mężczyzn (42%), jak i kobiety (41%). Badane kobiety
podkreśliły także, iż ważnym czynnikiem społecznym jest dla nich „atmosfera wśród
ćwiczących”. Dla mężczyzn ten czynnik miał mało istotne znaczenie.
Uzupełnieniem badań autorki dotyczących profilu klienta rekreacyjnego są informacje
pozyskane z Badań Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, iż175:


najpopularniejszymi zajęciami sportowo-rekreacyjnymi wśród Polaków są: „jazda na
rowerze” (64,8% mężczyzn i 67,2% kobiet) i „pływanie” (42,1% mężczyzn i 37,8%
kobiet). Następne pod względem popularności rodzaje aktywności różniły się w
zależności od płci uczestników – mężczyźni preferowali „piłkę nożną” (36,7%), „grę
w piłkę siatkową” (14,3%) i „koszykową” (10,3%) oraz „wędkarstwo” (13,3%),
natomiast kobiety decydowały się na „aerobik, fitness, jogę i gimnastykę” (19,5%),
„taniec” (16,5%), „jogging, nordic walking” (15,8%) oraz „grę w piłkę siatkową”
(13,3%),



motywem uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej jest „przyjemność i
rozrywka” (66,0%; wzrost z 51,3% w 2008 r.). Istotny czynnik stanowiła także „chęć
utrzymania kondycji fizycznej oraz zachowania właściwej sylwetki” (dla 15,5%
mężczyzn oraz 20% kobiet) oraz „powody zdrowotne” (12,3% kobiet oraz 7,4%
mężczyzn),



miejscem uprawiania rekreacji jest głównie „dom” (37%), „park, ogólnodostępna
przestrzeń” (35%) lub „w drodze z domu do pracy/szkoły” (24%),

Jak wynika z badań, główni uczestnicy zajęć rekreacyjnych to klienci o zróżnicowanych
cechach, mogą one dotyczyć m.in.: wieku, potrzeb i oczekiwań w zakresie rekreacji,

 grupa czynników organizacyjnych - dobry i łatwy dojazd do ośrodka, możliwość korzystania z parkingu,
bliskość miejsca zamieszkania od ośrodka, standard urządzeń i obiektów, wygląd i czystość ośrodka, czystość
sanitariów, bezpieczeństwo, wyposażenie ośrodka w sprzęt sportowy, warunki lokalowe, lokalizacja ośrodka.
175
Główny Urząd Statystyczny, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2012 r., Warszawa 2013.
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sprawności fizycznej itd.176. W odpowiedzi na zróżnicowanych klientów organizacje
rekreacyjne mogą stosować różne strategie działania. W marketingu stosuje się cztery rodzaje
strategii segmentacji klientów, które można także zastosować na rynku usług rekreacyjnych.
W zależności od ilości obsługiwanych segmentów wyróżniamy strategie segmentacji:
niezróżnicowaną, zróżnicowaną, skoncentrowaną oraz zindywidualizowaną177. W strategii
niezróżnicowanej organizacja rekreacyjna kieruje swoją ofertę do każdego, kto potencjalnie
może być klientem (Rys. 1.5.). Usługi charakteryzują się specyficznymi cechami, które
sprawiają, że formy rekreacji spełniają podstawowe oczekiwania związane z aktywnością
fizyczną każdego potencjalnego uczestnika. Toczek-Werner wymienia najważniejsze z tych
cech178:


łatwość nauczania – uczenia się, opanowania i organizowania,



możliwość zastosowania w każdym terenie – sztucznym i naturalnym,



elastyczność w stosowaniu reguł i zasad,



dostępność dla wszystkich,



wszechstronność – pełne oddziaływanie na organizm ludzki i osobowość,



atrakcyjność – element nowości, odkrywczości, pozytywne emocje.

Produkt
Cena
Dystrybucja
Promocja

Rynek masowy

Rys. 1.5. Strategia niezróżnicowana
Źródło: opracowanie własne.

Przykładem organizacji, stosujących strategię niezróżnicowaną w segmentacji klientów, są
organizacje publiczne (tj. MOSiR, GOSiR, OSiR), których produkty rekreacyjne skierowane
są do masowego klienta o charakterze konsumenckim oraz instytucjonalnym. Przyjmując
podział Duczkowskiej – Piaseckiej, do segmentu klientów konsumenckich miasta możemy
zaliczyć179:

176

R.B. Ditton, D.K. Loomis, S. Choi, Recreation specialization: re-conceptualization from a social world’s
perspective, “Journal of Leisure Research”, 24, 1992, s. 33–51.
177
Ph. Kotler, op.cit., s. 264.
178
S. Toczek-Werner, Podstawy rekreacji i turystyki, Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław 2005, s. 50.
179
M. Duczkowska – Piasecka, Marketing terytorialny. Jak odejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Difin,
Warszawa 2013, s. 146-147.
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stałych mieszkańców,



mieszkańców przebywających czasowo (np. studentów, odwiedzających w celu
biznesowym, zdrowotnym itd.),



osoby, które przebywają na krótko lub są przejazdem,



turystów i odwiedzających,



organizacje non profit (podmioty te zaliczają się zarówno do grupy klientów
konsumenckich, jak i instytucjonalnych, które ściśle współpracują z samorządami
m.in. ubiegając się o środki finansowe na działania).

Czas, długość trwania czy motywy podejmowania aktywności rekreacyjnej wyżej
wymienionych segmentów klientów są zróżnicowane, łączyć ich będą wspólne oczekiwania
wobec władz samorządowych. Należą do nich m.in.:


potrzeba sprawnie działających instytucji publicznych funkcjonujących w obszarze
rekreacji

i

innych

pełniących

funkcje

uzupełniające

(np.

zapewniające

bezpieczeństwo, szpitale, poczta, straż pożarna, policja itd.) w realizacji usług
rekreacyjnych,


potrzeba wysokiego poziomu świadczenia usług publicznych (szerzej opisano w
rozdziale 2.)



potrzeba skutecznej informacji na temat oferty, dostępności, terminu realizacji,
możliwości nabycia produktu rekreacyjnego miasta,



wyposażenie w infrastrukturę techniczną umożliwiającą dotarcie i skorzystanie z
produktu rekreacyjnego miasta (np. drogi, transport miejski, oznakowanie ścieżek, tras
i szlaków itd.),



potrzeba wykwalifikowanych kadr posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i
kwalifikacje w zakresie rekreacji, którzy stają się współodpowiedzialni za zdrowie i
życie uczestnika zajęć rekreacyjnych.

Do grupy klientów

instytucjonalnych

zaliczyć można

obecnych

i

potencjalnych

przedsiębiorców, inwestorów oraz kreatorów rozwoju i pomysłodawców różnych projektów i
przedsięwzięć rozwojowych w obszarze rekreacji fizycznej na danym terenie.
Strategia niezróżnicowana stosowana jest także w segmentacji klientów organizacji
pozarządowych (TKKF) oraz biznesowych (strategię tą stosują fitness klubów o profilu
middle market), których oferta kierowana jest do całej społeczności bez względu na wiek,
dochód czy potrzeby klienta.
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Strategia zróżnicowana ma zastosowanie w organizacjach rekreacyjnych, których działania
nie odnoszą się do rynku jako całości, lecz do celowo wyodrębnionych jego segmentów, dla
których przygotowana jest odpowiednia oferta produktowa (Rys. 1.6.).

Produkt 1
Cena
Dystrybucja
Promocja

SEGMENT 1

Produkt 2
Cena
Dystrybucja
Promocja

SEGMENT 2

Produkt 3
Cena
Dystrybucja
Promocja

SEGMENT 3

Rys.1.6. Strategia zróżnicowana
Źródło: opracowanie własne.

W strategii tej opracowuje się oddzielną ofertę dla każdego wyodrębnionego segmentu
odbiorców, co jest związane z zastosowaniem równocześnie innej ceny czy promocji dla np.
klienta indywidualnego, komercyjnego, czy klienta o niskim lub wysokim poziomie
sprawności fizycznej. Takie działania w zakresie segmentacji zróżnicowanej, stosowane są
przez fitness kluby typu low cost i premium, organizacje te charakteryzują się szeroką i
różnorodną ofertą zajęć i usług towarzyszących w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb
klientów. W celu zróżnicowania i opisu profilu klientów stosuje się kryteria segmentacji
rynku180, do których należą kryteria181:


demograficzne (np. region, wielkość miasta lub aglomeracji, typ obszaru, w którym
zamieszkuje klient),



geograficzne (np. wiek, płeć, liczba członków rodziny, faza cyklu rozwoju rodziny,
dochód na członka rodziny, zawód, wykształcenie, wyznanie, narodowość),



psychograficzne (np. klasa społeczna, warunki życia, styl życia, osobowość),



behawioralne (np. okazje zakupu, cechy produktu, status użytkownika, intensywność
użytkowania, stopień lojalności, etap gotowości, postawa wobec produktu).

180

J. Klisiński, Marketing w biznesie sportowym, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom
2008, s. 50.
181
E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 2003, s. 88-91.
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Kolejna strategia segmentacji tzw. skoncentrowana, polega na wyborze przez
organizację rekreacyjną jednego segmentu klientów jako rynku docelowego i tworzeniu
kompozycji instrumentów marketingowych do obsługi głównie tego rynku (Rys. 1.7.).
Przykładem są wyspecjalizowane organizacje rekreacyjne, kierujące swoją ofertę do
określonej grupy klientów np. oferta nauki pływania dla niemowląt i dzieci lub oferta fitness
klubu dla kobiet. Pozostałe usługi znajdujące się w ofercie tych organizacji to usługi
towarzyszące (np. mała gastronomia, sauna, suplementacja i inne), których zadaniem jest
podkreślenie kompleksowości oferty organizacji i troski o klienta.

SEGMENT 1

Produkt
Cena
Dystrybucja
Promocja

SEGMENT 2

SEGMENT 3

Rys. 1.7. Strategia skoncentrowana
Źródło: opracowanie własne.

Strategia zindywidualizowana polega na traktowaniu klienta przez organizację
rekreacyjną jako oddzielnego, indywidualnego partnera182 (Rys. 1.8).

Produkt 1
Cena
Dystrybucja
Promocja

KLIENT ZINDYWIDUALIZOWANY

Rys. 1.8. Strategia zindywidualizowana
Źródło: opracowanie własne.

Strategia ta będzie także stosowana dla zaspokojenia potrzeb wąskiej grupy odbiorców (np.
zajęcia fitness dla kobiet w ciąży). Przykładem zastosowania tej strategii w organizacji

182

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, op. cit., s. 168-172.
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rekreacyjnej jest oferta zajęć z trenerem personalnym, proponowana najczęściej w fitness
klubach. Trening indywidualny to ścisła współpraca pomiędzy klientem a trenerem,
polegająca na nadzorowaniu, motywowaniu oraz zapewnianiu bezpieczeństwa osoby
trenującej. Trener opracowuje indywidualną ofertę planu treningowego, w zależności od
potrzeb ćwiczącego, oraz nadzoruje, by wszystkie założenia treningu zostały zrealizowane.
Wiedza na temat profilu klienta oraz przyjęcie odpowiedniej strategii segmentacji przez
organizacje rekreacyjne stają się szczególnie ważne ze względu na:


dostosowanie produktu do potrzeb klientów,



dotarcie do tych klientów, których preferencje są uwzględniane przy kształtowaniu
produktu (segmentu rynku),



efektywniejsze wydatkowanie środków finansowych (nakłady na promocję i
dystrybucję są bardziej efektywne),



szybkim zauważaniu zmian na rynku, dzięki ciągłym badaniom popytu oraz
wcześniejszym przygotowaniu się do tych zmian.
Należy podkreślić, że słaba orientacja na klienta, brak wiedzy na temat kształtowania

się popytu na usługi rekreacyjne i tendencji jego zmian, może doprowadzić do rozbieżności
między proponowaną ofertą rekreacyjną a oczekiwaniami klientów. Natomiast zdolność
przewidywania tych zmian, identyfikacja głównych uwarunkowań wpływających na
zachowania nabywców i ich preferencji, wydaje się jednym z kluczowych elementów sukcesu
organizacji rekreacyjnych funkcjonujących na tym rynku.
1.6. Podsumowanie i kierunki dalszych badań
Podsumowując rozważania podjęte w powyższym rozdziale należy stwierdzić, że
pojęcie rekreacji jest wieloznaczne, dlatego na potrzeby opracowania zaproponowano i
przyjęto interpretację wieloaspektowego pojęcia rekreacji, interpretowanego w sensie:
rzeczowym

(przedmiotowym),

czynnościowym,

atrybutowym

i

podmiotowym.

Przeprowadzona w rozdziale analiza celów, zadań i form rekreacji fizycznej oraz związanych
z nią obszarów tj. wellness, fitness, spa, czy turystyki, współcześnie przedstawia pełny obszar
możliwości uprawniania aktywności rekreacyjnej człowieka z uwzględnieniem jej
najnowszych form. Jak podkreśla autorka w powyższym rozdziale, rekreacja staje się
wieloaspektowym, złożonym i zróżnicowanym w przestrzeni i czasie zjawiskiem, co
determinuje rozproszenie norm i polityk wyznaczających kierunki jej rozwoju. Rozproszenie
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to jest wynikiem wielu funkcji jakie pełni rekreacja fizyczna, co jednak utrudnia skuteczne i
efektywne zarządzanie produktem rekreacyjnym organizacji.
Przedstawiona tematyka, dotycząca subproduktu rekreacyjnego jako produkt
złożonego obszaru, wymaga dalszych pogłębionych badań, szczególnie w zakresie oceny
skuteczności zastosowania procesu zarządzania marketingowego w tworzeniu oferty
subproduktu rekreacyjnego miasta. Badania takie powinny dotyczyć przede wszystkim
aktywności władz lokalnych oraz organizacji odpowiedzialnych za zarządzanie produktem
rekreacyjnym w danym regionie, w oparciu o analizę treści strategicznych dokumentów
rozwojowych (strategii rozwoju miast, strategii rozwoju rekreacji, programów rozwojowych
itd.) oraz wywiady. Ważnym elementem tworzenia oferty subproduktu rekreacyjnego miasta
staje się także realizacja podstawowej zasady koncepcji marketingu, dotyczącej
rozpoznawania i zaspokojenia potrzeb odbiorców. Wiedza na temat charakterystyki klienta
pozwala działać na wielu obszarach i rozwijać się w kierunku, który w danym momencie jest
z punktu widzenia strategii miasta najbardziej pożądany i skuteczny.
Dodatkowo autorka planuje w przyszłych badaniach podjęcie tematyki zdefiniowania i
oceny roli funkcji rekreacyjnej w funkcjonowaniu i rozwoju współczesnych miast, a co za
tym idzie podjęcia próby określenia mierników takiej oceny. Zaproponowana tematyka badań
nie była dotychczas poruszana i stanowi istotną lukę w wiedzy na temat znaczenia funkcji
rekreacyjnej w rozwoju miast.
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Rozdział 2. Ocena jakości produktu rekreacyjnego miasta i gminy
Celem rozdziału jest prezentacja podejść do oceny jakości produktu rekreacyjnego
miasta i gminy. W rozdziale podjęto próbę zdefiniowania pojęcia jakości produktu
rekreacyjnego miasta i gminy oraz dokonano krytycznego przeglądu stosowanych modeli,
metod i narzędzi jej oceny, mając na uwadze jego złożoność, specyfikę oraz przyjętą
perspektywę oceny. Rozdział kończy teoretyczna propozycja modelu zintegrowanej oceny
jakości produktu rekreacyjnego miasta i gminy oraz metodyki jej badania.
2.1. Jakość produktu rekreacyjnego miasta i gminy – definiowanie pojęcia
Teoria oraz praktyka działania uświadamiają wieloaspektowość i interdyscyplinarność
pojęcia jakości. Brakuje jednoznacznej definicji jakości produktu rekreacyjnego miasta i
gminy. W zależności od tego, kto będzie ją oceniał i co będzie przedmiotem oceny, definicja
będzie wypełniała się innymi znaczeniami i pojęciami. Pojęcie jakości jest też silnie
powiązane z innymi pojęciami takimi jak: wartość, satysfakcja i zachowania pozakupowe,
lojalność klienta, co dodatkowo komplikuje kwestie definiowania. Jednak kierując się
ponadczasowym przesłaniem Petera Druckera, który mówił, że nie można zarządzać czymś
czego nie da się zmierzyć, w tym punkcie zostanie podjęta próba przybliżenia i zdefiniowania
jakości produktu rekreacyjnego miasta i gminy.
2.1.1. Problematyka definiowania pojęcia jakości
Jako pierwszy pojęcie jakości wprowadził Platon (427-347 p.n.e.), rozumiejąc ją jako
stopień osiągniętej przez przedmiot doskonałości w świecie rzeczywistym, który jest
niedoskonałym odzwierciedleniem realnie istniejących idei. Takie rozumienie jakości jest
zbieżne z dominującym współcześnie definiowaniem jakości jako stopnia spełniania przez
przedmioty stawianych wymagań. Arystoteles (384-322 p.n.e.) wyróżnił jakość jako jedną z
dziesięciu podstawowych kategorii, obok takich jak substancja, ilość, relacja, czas, miejsce,
położenie, działanie, posiadanie, doznanie. Jakość stanowiła w filozofii Arystotelesa jedną z
podstawowych kategorii, pełniącą istotną funkcję poznawczą w zakresie klasyfikowania i
definiowania, jakość jest cechą odróżniającą dany przedmiot od innych1. W sensie ogólnym
jakość jako kategoria filozoficzna oznacza właściwości, rodzaj, gatunek, wartość danego
1

Szerzej: A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i Praktyka, PWN Warszawa-Poznań 2005, s.20;
K. Lisiecka, Kreowanie jakości, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 33-35; A.
Nieścior, Bieguny pojęcia jakości, „Problemy Jakości” nr 3/2000, s. 2-3.
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przedmiotu (zjawiska), w węższym znaczeniu – cechę lub zespół cech odróżniających dany
przedmiot od innych bądź też całokształt cech danego przedmiotu, istotnych ze względu na
jego strukturę wewnętrzną oraz ze względu na jego stosunki, oddziaływanie i związki z
otoczeniem2.
Współcześnie jakość jest konglomeratem cech technicznych, ekonomicznych oraz
marketingowych produktu.
Z technicznego punktu widzenia jakość produktu określają założone warunki tj. chemiczne,
fizyczne, biologiczne, mechaniczne i inne zweryfikowane w procesie użytkowania produktu3.
Pojęcie jakości w aspekcie technicznym jest utożsamiane przede wszystkim z pojęciem
zgodności z parametrami technicznymi w poszczególnych fazach produkcji i realizacji usług
(projektowanie usług, realizacja procesów, obsługa posprzedażna). Jak podkreślał
Wasilewski, techniczne podejście do jakości jest charakterystyczne dla kultury europejskiej,
gdzie w duchu filozofii Arystotelesa, jakości definiowanej przez obiektywne atrybuty i cechy
rzeczy próbuje się nadać obiektywny charakter4. Z uwagi na duże znaczenie środowiska
materialnego w procesie świadczeniu usług rekreacyjnych aspekt ten ma istotne znaczenie.
Jakość z ekonomicznego punktu widzenia to, według Bank’a pełne zaspokojenie określonych
potrzeb klienta przy minimalnych kosztach5. Oyrzanowski dowodził, że jakość jest przede
wszystkim problemem ekonomicznym i to zarówno z teoretycznego, jak i empirycznego
punktu widzenia6. Ekonomiczny sens jakości również podkreślała w swojej definicji
Cholewicka-Goździk. Jakość produktu wyraża jednocześnie stopień maksymalizacji celu,
jakim jest uzyskanie możliwie największego efektu użytkowego przy danych kosztach oraz
stopień minimalizacji kosztów poniesionych na uzyskanie danego efektu użytkowego 7. Miarą
jakości jest stosunek efektu użytkowego do kosztów wyrażony wzorem:
Q=F/K
gdzie: Q – poziom jakości określonego produktu,
F – efekt użytkowy, którego dostarcza produkt,
K – koszty wytworzenia i eksploatacji.

2

J. Łańcucki, red., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, TNOiK OPO Bydgoszcz 1997, s. 11.
Jakość techniczna jest determinowana przede wszystkim przez postęp wiedzy technicznej. Encyklopedia
organizacji i zarządzania, PWN Warszawa 1982, s. 180.
4
L. Wasilewski, Podstawy zarządzania jakością, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa
1998, s.19.
5
J. Bank, Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Ska. Warszawa 1997, s.17.
6
B. Oyrzanowski, Jakość dla konsumenta, producenta i gospodarki narodowej, PWE Warszawa 1989, s.15.
7
Szerzej: M. Marczak, Aspekty jakości produktu, „Problemy Jakości” nr 2/2000, s.24-25; E. Skrzypek, Jakość i
efektywność, Wyd. UMSC w Lublinie, Lublin 2000, s. 21-22.
3
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W usługach rekreacyjnych ważnym aspektem, który wpływa na definiowanie jakości w
aspekcie ekonomicznym, jest źródło ich finansowania. W sektorze publicznym, w
odróżnieniu od komercyjnego, definicja jakości usług często obejmuje takie pojęcia jak:
dostępność, równość w alokacji i dystrybucji, szacunek dla jednostki8.
W aspekcie marketingowym to klient9 jest końcowym i ostatecznym weryfikatorem jakości
produktu. Zatem celem organizacji jest dostarczenie klientowi produktu charakteryzującego
się takimi właściwościami, które zaspokoją jego wymagania i oczekiwania. Jakość bez
klienta nie ma sensu, bowiem jakość to stopień spełnienia jego życzeń, oczekiwań i
wymagań10. W takim ujęciu jakość jest definiowana jako:


wypadkowa pomiędzy oczekiwaniami klientów a faktycznie uzyskanym poziomem
jakości, przekraczanie oczekiwań klienta11,



doskonałość12; przejaw doskonałości, ideał działań usługowych13, odnosi się do
wysokich standardów, oznacza „zero usterek”14 i ujmuje składowe jakości, które są
nieosiągalne (jest to podejście typowe dla kultury japońskiej),



wartość postrzegana przez klienta15, jakość porównywana jest z poziomem wymagań i
jest ona ściśle powiązana z kosztem zakupu usługi16,



umiejętność przyswajania przez organizację usługową wiedzy, dotyczącej oczekiwań
klientów i wbudowywania jej w procesy i produkty (takie podejście jest bliskie
japońskiej koncepcji jakości17).
Niejednoznaczność pojęcia jakości oraz dyskusja, jaka się toczy się w tym obszarze,

stały się przyczynkiem do stworzenia definicji w normach międzynarodowych. Definicja
normatywna jakości znajduje się w międzynarodowej normie PN-EN ISO 9000:2015. Jakość
to stopień, w jakim zbiór inherentnych (istniejących w obiekcie) właściwości obiektu spełnia
8

J.L. Crompton, K.J. MacKay, D.R. Fesenmaier, Identifying Dimensions of Service Quality in Public
Recreation, “Journal of Park and Recreation Administration”, 1991, 9(3), s. 24.
9
W opracowaniu pod pojęciem klienta rozumie się zarówno klienta indywidulanego, jak i instytucjonalnego.
10
Szczególnie w kulturze amerykańskiej, w teorii i praktyce, jakości nie próbowano nadać obiektywnego
charakteru. W duchu filozofii platońskiej jakość – jak piękno – jest sądem wartościującym wyrażonym przez
użytkownika. L. Wasilewski, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego w
Warszawie, Warszawa 1998, s. 25.
11
S. Trawnicka, SERVQUAL Badanie postrzeganej jakości usług bankowych, „Marketing Serwis” 1997, nr.4.
12
Ch. Mallen, L.J. Adams, ed., Sport, Recreation and Tourism Event: Theoretical and Practical Dimensions,
ELSEVIER 2011, s. 167.
13
M. Kachniewska, Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego, [w:] Turystyka w badaniach
naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, WSIiZ, Rzeszów 2006, s. 303.
14
J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, WN PWN Warszawa, 2000, s. 23.
15
S. Łobejko, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zamiany uwarunkowań i strategii XXI wieku, Wyd. SGH, Warszawa
2010, s. 112.
16
J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy … op.cit. s. 23.
17
R. Karaszewski, Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego
biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 38-39.
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wymagania18. Wymaganie to potrzeba lub oczekiwanie, które zostały ustalone, przyjęte
zwyczajowo lub są obowiązkowe19. Zatem podejście do definiowania kategorii jakości
wymaga spojrzenia zarówno z punktu widzenia wnętrza organizacji (organizatora, dostawcy
usług) i realizowanych w niej procesów, jak i jej klientów oraz interesariuszy (tym należy
wziąć pod uwagę wymagania prawne), a w przypadku usług rekreacyjnych należy wziąć
także pod uwagę miejskie i gminne polityki jakości życia i rangę, jaka nadawana jest w nich
usługom rekreacyjnym.
W odniesieniu do produktów usługowych, mając na uwadze ich specyfikę, rozszerza
się podejścia do definiowania jakości. Może być ona definiowana jako:
1. Jakość jako paradygmat sprzeczności.
2. Jakość techniczna i funkcjonalna.
Ad. 1. Posługując się paradygmatem sprzeczności (disconfirmation)20 jakość definiuje się
jako wypadkową pomiędzy oczekiwaniami klientów a faktycznie uzyskanym poziomem
jakości produktu (jakość oczekiwana a jakość postrzegana). Jakość oczekiwana jest kategorią
złożoną, uwarunkowaną oczekiwaniami klienta wobec produktu oraz przewidywaniami, co do
jego jakości21. Oczekiwania wobec produktu usługowego są uwarunkowane przede
wszystkim osobistymi potrzebami, indywidualaną postawą, oczekiwaniami w stosunku do
procesu usługowego, w tym roli klienta w jego realizacji, przejściowymi sytuacjami
awaryjnymi i problemami z usługami, oceną usług alternatywnych oraz czynnikami
sytuacyjnymi (zła pogoda, katastrofy, zatłoczenie itp.). Podkreśla się, że oczekiwania w
stosunku do jakości w usługach publicznych różnią się od oczekiwań w odniesieniu do usług
komercyjnych22. Wynika to przede wszystkim z niższych cen (finansowanie publiczne),
spełniania wymagań dotyczących dostępności, niewykluczania nikogo z możliwości
korzystania z usług, równości oraz szacunku dla jednostki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że
media, w tym społecznościowe, również wpływają na kreowanie oczekiwań w stosunku do
produktu rekreacyjnego. Media kreują modę, modele zachowań, w tym związane ze zdrowym
stylem życia, w którym ważnym elementem jest aktywność fizyczna o charakterze
rekreacyjnym. Duży wpływ na oczekiwania wobec jakości usług rekreacyjnych w miastach i
gminach mają też realizowane kampanie promujący zdrowy styl życia, które realizowane są w
18

PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, PKN Warszawa 2016, s. 22.
PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, PKN Warszawa 2016, s. 23.
20
M.K. Brady, J.J. Cronin, Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical
Approach, “Journal of Marketing”, July 2001, p. 34-49.
21
A.A. Lopez-Toro, R. Dıaz-Munoz, S. Perez-Moreno, An assessment of the quality of a tourist destination: The
case of Nerja, Spain, “Total Quality Management” Vol. 21, No. 3, March 2010, 272.
22
J.L. Crompton, K.J. MacKay, D.R. Fesenmaier, Identifying Dimensions of Service Quality in Public
Recreation, “Journal of Park and Recreation Administration”, 1991, 9(3), p. 15-28.
19
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ramach profilaktyki zdrowia – często skorelowane są one z miejskimi i gminnymi politykami
społecznymi, sportowymi i turystycznymi.
Przewidywania co do jakości produktu są efektem obietnic dotyczących produktu
formułowanych poprzez różne środki promocji stosowane przez organizację (reklamę,
sprzedaż osobistą itp.), dowody jakości tj.: certyfikaty jakości (np. ISO 9001, ISO 14001,
Blue Flag), świadectwa jakości, nagrody i wyróżnienia na targach, obietnice dotyczące cech
materialnych i ceny, informacje przekazywane przez rodzinę, znajomych, niezależnych
ekspertów (w tym organizacje konsumenckie) oraz przeszłe doświadczenia.
Na jakość usług postrzeganą przez klienta mają wpływ wszystkie elementy tworzące
produkt usługowy. Satysfakcja klienta wyraża się stopniem zgodności sformułowanych
oczekiwań, co do jakości usługi z postrzeganą (uzyskaną) przez niego jakością. Rysunek 2.1
pokazuje sposób postrzegania jakości usługi przez klienta organizacji rekreacyjnej.
Informacja
Informacja od
innych klientów,
w tym sieci
społecznościowe

Indywidualne
potrzeby
klientów

Dotychczasowe
doświadczenia
klienta

Komunikacja z
klientem

Oczekiwania i
przewidywania przed
zakupem usługi
rekreacyjnej

Postrzegana jakość
procesu realizacji usługi
rekreacyjnej

Postrzegana jakość
wyniku procesu (efekt
usługi rekreacyjnej)

Oczekiwania
przekroczone

Jakość
zachwycająca

Oczekiwania
zaspokojone

Jakość
zadowalająca

Oczekiwania
niezaspokojone

Jakość
nieakceptowana
(brak satysfakcji)

Rys. 2.1. Jakość jako paradygmat sprzeczności
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Berry L.L., Zeithaml VA., Parasuraman A., Quality counts in
services, too. Business Horizons / May-June 1985, s. 47; Trawnicka S., SERVQUAL Badanie postrzeganej
jakości usług bankowych, „Marketing Serwis” 1997, nr.4; Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing,
PWN, Warszawa 1998, s. 57.

Podejście oparte na paradygmacie sprzeczności jest powszechnie wykorzystywane w wielu
modelach oceny jakości usług m.in. w Modelu Luk i metodzie SERVQUAL (zostaną one
szczegółowo omówione w dalszej części opracowania), a także w Modelu Nordyckim
Grönroosa.
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Ad. 2. W Modelu Nordyckim stworzonym przez Grönroosa jakość usług definiuje się w
aspekcie jakości technicznej oraz jakości funkcjonalnej23:


jakość techniczna odnosi się do sfery materialnej, związanej z procesem tworzenia
usługi, jest determinowana przez jakość takich elementów jak: rozwiązania
techniczne, maszyny, systemy komputerowe, wiedza i techniczne kwalifikacje
personelu, organizacja procesów,



jakość funkcjonalna dotyczy sfery niematerialnej usług, jest uzależniona od:
kwalifikacji, sposobu zachowania osób bezpośrednio kontaktujących się z klientem
(szkolenia, komunikatywność, aparycja, uzdolnienia) oraz stosunków wewnątrz
organizacji.

Należy zauważyć, że przytoczone powyżej definicje jakości są wielowymiarowe i
zróżnicowane. Wyróżnić jednak można dwa zasadnicze podejścia do definiowania jakości
usług24:


poziom jakości jest wynikiem procesu świadczenia usług, których parametry spełniają
ustalony zestaw liczbowo zdefiniowanych wcześniej specyfikacji wyrażonej poprzez
zestaw cech i charakterystyk produktu (podejście techniczne i ekonomiczne),



niezależnie od liczbowych charakterystyk, właściwym jest poziom jakości wyrobów i
usług, który satysfakcjonuje klienta (podejście marketingowe).

Na potrzeby opracowania przyjmuje się uniwersalną normatywną definicję jakości. Jednak,
jak podkreśla Hamrol, definicja ta jest zbyt lakoniczna, aby wykorzystać ją do udzielenia
odpowiedzi na pytanie, czym jest jakość produktu rekreacyjnego. Należy bowiem uwzględnić
tu aspekty szczegółowe takie jak:


postać produktu,



charakterystyki i cechy produktu oraz podmiot oceniający jakość25,



powiązania z wartością, satysfakcją, lojalności i zachowaniami pozakupowymi
klienta.

23

Szerzej: M. Kachniewska, Zarządzanie przez jakość w turystyce, [w:] Czynniki determinujące jakość a
doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycznej, red. K. Wajda, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego Kraków 2005, s. 40; H. Drummong, W pogoni za jakością. TQM, Dom Wydawniczy ABC.
Warszawa 1998, s. 98.
24
Szerzej: R.W. Hoyer, B.B.Y. Hoyer, What is quality?. “Quality Progress”, 2001, nr 7, s. 53-62.
25
A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007, s. 21.
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2.1.2. Postać produktu rekreacyjnego a definiowanie jakości
Specyfika i postać produktu rekreacyjnego zostały omówione w rozdziale 1. Należy
jednak zwrócić uwagę na fakt, że kształtowanie jakości w odniesieniu do produktu złożonego
(produktu sieciowego, produktu obszaru), który ma cechy usługi publicznej (dobra
publicznego), jest zadaniem zdecydowanie bardziej kompleksowym i skomplikowanym.
Złożoność produktów rekreacyjnych powoduje, że ich jakość jest uwarunkowana, nie tylko
czynnikami, będącymi w zakresie odpowiedzialności organizacji (tj. zasoby materialne i
niematerialne

organizacji,

skuteczność

i

efektywność

realizowanych

procesów

podstawowych, pomocniczych i zarządzania czy jakość zarządzania organizacją – metody,
techniki i narzędzia). Specyfika tych produktów powoduje, że w procesie kształtowania
jakości partycypuje wiele podmiotów tj. klienci (mieszkańcy, rekreanci, odwiedzający, turyści
itd.), dostawcy usług i wyrobów, organy administracji lokalnej, regionalnej, państwowej i
ponadpaństwowej, organizacje branżowe. Zatem jakość produktu jest determinowana przez:


jakość wyrobów i usług dostarczanych przez dostawców oraz organizacje kooperujące
(np. sprzęt sportowy i rekreacyjny, usługi transportowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi noclegowe, usługi przewodnickie, usługi w zakresie rekreacji itp.),



jakość usług świadczonych przez organizacje lokalne samorządowe i państwowe
(policja, zakłady komunalne, organy władzy lokalnej, itp.),



jakość infrastruktury miejsca świadczenia usługi (stan infrastruktury drogowej,
sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej),



jakość systemu informacji o usługach rekreacyjnych (np. informacja turystyczna,
obsługa informacyjna imprez rekreacyjnych itp.),



stan finansów lokalnych oraz poziom środków przeznaczonych na realizację
miejskich/gminnych polityk rekreacyjnych,



poziom zaangażowania lokalnych polityków np. radnych,



poziom zaangażowania lokalnej społeczności (np. udziały w wyborach, konsultacjach
społecznych, głosowaniu na budżet obywatelski itp.).

Odwołując się, do zdefiniowanego w rozdziale 1 pojęcia rekreacyjnego łańcucha wartości,
można stwierdzić, że jakość produktu rekreacyjnego miasta i gminy tworzona jest w łańcuchu
powiązanych ze sobą organizacji, projektów i przedsięwzięć.
Jakość usług publicznych tworzona jest na trzech poziomach: makro-poziom ustaw,
które budują określone ramy dla realizacji usług (polityki publiczne), mezo–kierownictwa
organizacji publicznej, które w ramach posiadanych kompetencji prawnych ustala cele do
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realizacji (lokalne polityki i strategie rozwoju) oraz mikro – personelu liniowego,
bezpośrednio obsługującego klienta (np. standardy, procedury, instrukcje)26. Dlatego w
organizacjach publicznych można wyróżnić trzy niezależne poziomy jakości27:


jakość dla klienta wyrażającą się w zaspokajaniu jego pragnień,



jakość profesjonalną (pracownika administracji) oznaczającą zaspokajanie potrzeb
klienta,



jakość menedżerską z perspektywy zarządzających, którzy są odpowiedzialni przed
wyższymi władzami i działają w ramach ustalonych przepisów, a więc
najistotniejszym dla niech kryterium oceny jest skuteczność i efektywność realizacji
polityk w zakresie rekreacji.
Podkreśla się również, że w ocenie jakości usług publicznych istotną rolę odgrywają

takie charakterystyki jakości jak: sprawiedliwość i dostępność. Operacjonalizacja pojęcia
sprawiedliwości w odniesieniu do usług rekreacyjnych obejmuje następujące jej wymiary28:
odpowiedniość usług i inwestycji do sytuacji ekonomicznej i społecznej mieszkańców,
równość w dostępie, zależność dostępu od wielkości płaconych podatków, wysokość cen,
efektywność inwestycji rekreacyjnych, zależność od rekomendacji korzystających, oparcie na
profesjonalnej ocenie. Tworzenie jakości usług w sektorze publicznym jest bardziej
skomplikowane, gdyż dotyczy wielu podmiotów o często sprzecznych interesach, a jakość
produktu rekreacyjnego bywa efektem pewnego kompromisu zawartego na poziomie
lokalnym. Istotną rolę odgrywa tu również źródło finansowania i charakter kooperacji między
organizacją publiczną a biznesem i NGO’s. Produkt rekreacyjny może być tworzony w
różnych kombinacjach współpracy:


finansowanie publiczne – dostawca publiczny (np. miejskie ośrodki sportu i rekreacji),



finansowanie publiczne – dostawca niepubliczny (prywatny, organizacja pozarządowa
– zlecanie lub dofinansowywanie realizacji usług rekreacyjnych np. imprez,
wydarzeń),



finansowanie prywatne – dostawca publiczny (np. wynajem infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej, korzystanie z dostępnej infrastruktury bezpłatnie np. trasy rowerowe,
siłownie na świeżym powietrzu),

26

Por. K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CDU, Warszawa 2004, s. 17.
J. Øvretveit, Public Service Quality Improvement The Oxford Handbook of Public Management, Edited by E.
Ferlie, L.E. Lynn Jr., Ch. Pollitt, Oxford University Press, Oxford 2005 [za] J. Anders-Morawska, W. Rudolf,
Orientacja rynkowa we współzarządzaniu miastem, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 53.
28
S.T. West, J.L. Crompton, Who ought to receive what? An instrument to assess a community's preferred
strategy for allocating leisure service resources, “World Leisure Journal”, 2013, vol. 55, no. 1, s. 53.
27
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finansowanie prywatne – dostawca prywatny (np. komercyjne fitness kluby).
Dominującą cechą produktu rekreacyjnego, niezależnie od sposobu tworzenia, jest

jego usługowy charakter opisywany przez takie cechy jak: niematerialność, nietrwałość,
złożoność, komplementarność, nierozdzielność procesu wytwarzania, wymiany i konsumpcji,
brak własności i sezonowość, delimitacja geograficzna29. Produkt rekreacyjny jako produkt
usługowy wyróżnia30:


jednorazowy i bliski związek usługodawcy i odbiorcy usługi, co bezpośrednio wpływa
na ocenę jakości,



brak możliwości oceny jakości przed zakupem oraz ograniczona możliwość
dokonywania wielokrotnych pomiarów po realizacji,



brak możliwości oceny jakości produktu bez udziału klienta (wiedza pochodząca od
klienta jest niezbędna do doskonalenia jakości produktu).
W podsumowaniu tej części rozważań należy podkreślić, że sposób definiowania

jakości produktu rekreacyjnego jest uzależniony od przyjętego poziomu oceny – czy jest to
poziom pojedynczej organizacji, czy poziom obszaru – produkt rekreacyjny miasta i gminy,
park, kompleks leśny itd. Przyjęcie odpowiedniego podejścia determinuje wybór modeli,
metod i narzędzi oceny jakości, zakres badanych cech jakości oraz metodykę realizacji
badania, a także przeznaczenie wyników.
2.1.3. Charakterystyki i cechy jakości produktu rekreacyjnego miasta i gminy
Kolejnym, obok określenia postaci produktu, ważnym aspektem definiowania jakości
jest określenie właściwości produktu poprzez jego cechy i charakterystyki jakości31 trwale z
nim związane, wynikające z wymagań, potrzeb i oczekiwań klienta oraz interesariuszy
organizacji. Norma PN-EN ISO 9000:2015 definiuje właściwość jako cechę wyróżniającą
produkt. Właściwości mogą mieć charakter fizyczny, dotyczący zmysłów, behawioralny,
czasowy, ergonomiczny oraz funkcjonalny. Wymagania natomiast zawarte są w przepisach
prawnych, są przyjęte zwyczajowo (tzn. istnieje powszechna praktyka lub zwyczaj
organizacji, jej klientów lub interesariuszy, określające, że dane wymaganie lub oczekiwanie
jest przyjęte) oraz są ustalone w drodze badań klientów i pozostałych interesariuszy
organizacji.
29

Cechy produktu rekreacyjnego miasta i gminy opisano Rozdziale 1.
J. Altkorn, Marketing w turystyce, WN PWN, Warszawa, 2005, s. 20; A. Hamrol, Zarządzanie jakością z
przykładami, WN PWN, Warszawa 2007, s. 20; Ch. Mallen, L.J. Adams, ed., Sport, Recreation and Tourism
Event: Theoretical and Practical Dimensions, ELSEVIER, 2001, s. 167.
31
Za Hamrolem przyjmuje się, iż charakterystyka jest zbiorem cech jakości powiązanych z pewną jednorodną
właściwością. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007, s. 21.
30
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Do opracowania wzorcowego zestawu charakterystyk i cech jakości produktu
rekreacyjnego (tzw. wzorca jakości) powinny być wykorzystane przede wszystkim:


źródła prawa międzynarodowego i krajowego, dotyczące organizacji i realizacji
funkcji rekreacyjnej w mieście/gminie,



polityki publiczne w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, edukacji, bezpieczeństwa
publicznego, promocji zdrowia, jakości życia,



międzynarodowe standardy w postaci kodeksów, zaleceń, rekomendacji np. Światowej
Organizacji Turystyki, UNICEF,



standardy obowiązujące w danych branżach np. standardy dotyczące świadczenia
usług rekreacyjnych (np. system zarządzania jakością zgodny z wymaganymi Normy
ISO 9001, system zarządzania środowiskiem zgodny z wymaganiami Normy ISO 14
001, system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą HACCP i ISO
22000)32,



standardy stosowane przez organizacje branżowe i sieciowe (zawarte np. w umowach
licencyjnych, franchisingowych, statutach itp., standardach jakościowych zawartych w
systemach certyfikacji np. portów jachtowych, plaż, hoteli),



publikacje naukowe i opinie ekspertów,



wzorce wypracowane przez liderów jakości w skali światowej lub regionalnej,



wymagania i oczekiwania klientów oraz pozostałych interesariuszy produktu
rekreacyjnego, które wyrażają się poprzez zestaw uniwersalnych właściwości
zaprezentowanych w tabeli 2.1.
Tabela 2.1.
Uniwersalne cechy jakości usług

Niezawodność i solidność
Reakcja, szybkość
reagowania.
Kompetencje

Dostępność
Grzeczność

32

Zdolność usługodawcy do zrealizowania obiecanej usługi niezawodnie i dokładnie,
co oznacza m. in. dokładność w rachunkach, prowadzenie prawidłowej ewidencji i
archiwum, świadczenie usługi w oznaczonym czasie itd.
Oznacza wiarygodność oraz gotowość pracowników do terminowego świadczenia
usług np.: natychmiastowe przesyłanie dowodu transakcji, szybkie oddzwanianie
do klienta, bezzwłoczne świadczenie usług.
Posiadanie wymaganych umiejętności i wiedzy niezbędnych do świadczenia usługi
tj. wiedza i umiejętności personelu bezpośrednio kontaktującego się z klientami,
wiedza i umiejętności personelu wspierającego operacyjnie obsługę klienta tzw.
back office, poszukiwanie dodatkowych możliwości organizacji.
Rozumiana jako łatwość w dostępie do miejsca świadczenia usług i jego
identyfikacji tj.: łatwość kontaktu telefonicznego, niezbyt długi czas oczekiwania
na obsłużenie, dogodne godziny otwarcia, dogodna lokalizacja placówki, parking.
Obejmuje uprzejmość, respekt, szacunek, uwagę oraz przyjazny stosunek we
wszystkich rodzajach kontaktów z klientem, m.in. przywiązywanie uwagi do
własności klienta, czystość i stosowność ubioru pracowników bezpośredniej

Szerzej na temat norm branżowych w rekreacji napisano w Rozdziale 3.
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obsługi klienta.
Oznacza informowanie klienta w przystępnej i zrozumiałej dla niego formie oraz
słuchanie klienta, np.: wyjaśnienie zasad funkcjonowania usługi, określenie kosztu
usługi, wyjaśnienie zależności między usługą a jej kosztem, upewnienie się czy
klient wszystko prawidłowo zrozumiał.
Wiarygodność
Obejmuje uczciwość, zaufanie oraz kierowanie się najlepszym interesem klienta.
Wiarygodność organizacji w oczach klientów podnosi: nazwa, marka,
reputacja organizacji, indywidualne podejście ze strony personelu pierwszego
kontaktu, stopień zaangażowania w interakcję z klientem.
Bezpieczeństwo
Oznacza wolność od zagrożeń i ryzyka tj.: osobiste bezpieczeństwo klienta,
bezpieczeństwo finansowe, prywatność, poufność, intymność.
Zrozumienie i poznanie
Wskazuje na wysiłki organizacji w celu zrozumienia klienta i jego potrzeb tzn.:
klienta
poznanie specyficznych życzeń klienta, prowadzenie zindywidualizowanej obsługi,
rozpoznawanie stałych klientów.
Materialne
komponenty Zawiera materialną stronę usługi: wygląd oddziału/placówki, wygląd personelu,
procesu usługowego
narzędzia i wyposażenie wykorzystywane w procesie, materialne aspekty
reprezentujące usługę (w tym strona internetowa, materiały promocyjne).
Źródło: Bateson J.E.G., Managing Service Marketing, THE DRYDEN PRESS, 1989, s.131.
Komunikacja

Podstawą do zdefiniowania jakości jest identyfikacja wszystkich wymagań, co
pozwala na określenie właściwości (charakterystyk i cech jakości), jakie powinien posiadać
produkt rekreacyjny oraz stopnia ich natężenia. Poniżej zaprezentowano przykładowy zestaw
wymagań oraz wynikających z nich właściwości produktu rekreacyjnego.

Tabela 2.2.
Wymagania i właściwości dla usługi rekreacyjnej aqua aerobic
Definiowanie jakości usługi – usługa rekreacyjna aqua aerobic
Wymagania
Właściwości (charakterystyki)
Cechy jakości
Prawne
Właściwości fizyczne, czasowe,
Zgodność umowy z przepisami prawa. Zajęcia
behawioralne i funkcjonalne
są bezpieczne, prowadzone przez
wynikające z przepisów prawa.
wykwalifikowany personel (instruktorzy,
trenerzy z uprawnieniami), umowa jest zgodna
z przepisami, urządzenia posiadają
odpowiednie atesty bezpieczeństwa.
Przyjęte zwyczajowo Właściwości fizyczne, czasowe,
Standardowy czas trwania lekcji, czas obsługi
(wewnętrzne
behawioralne i funkcjonalne
klienta, kwalifikacje pracowników
standardy działania
wynikające ze standardów
zatrudnionych na danych stanowiskach, czas
organizacji)
organizacyjnych.
pracy, standardy utrzymania czystości,
standardy postepowania w przypadku
wystąpienia ryzyka, standardy komunikacji z
klientem itp.
Klienta

Właściwości fizyczne.

Czystość, ciepła woda, funkcjonalne szatnie,
parking

Właściwości czasowe.

Punktualność instruktora, czas trwania zajęć
zgodny z planem, zastępstwa w przypadku
nieobecności instruktora.
Instruktor jest komunikatywny, kompetentny,
życzliwy, grzeczny, prowadzi zajęcia w sposób
bezpieczny, ciekawy, zachęca do ćwiczeń i
systematyczności, ocenia postępy, motywuje.

Właściwości behawioralne.
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Właściwości funkcjonalne.

Klient otrzymuje bieżącą informację o
zajęciach (strona internetowa, mail, telefon).

Źródło: opracowanie własne.

Z uwagi na złożoność problematyki i trudności z określaniem właściwości
(charakterystyk oraz cech jakości) produktów usługowych, w literaturze przedmiotu
sformułowano kilka modelowych propozycji porządkujących charakterystyki i cechy jakości
w wymiary jakości produktu (szerzej omówiono w pkt. 3.2).
2.1.4. Podmiot oceniający jakość – jakość dla klienta oraz organizatora i
usługodawcy
Jakość może być również definiowana w dwóch płaszczyznach: z punktu widzenia
klienta oraz z punktu widzenia organizatora i usługodawcy. Jakość z punktu widzenia klienta
to zaspokojenie potrzeb funkcjonalnych oraz potrzeb niefunkcjonalnych, co przedstawia
rysunek 2.2.

Rys. 2.2. Jakość usługi rekreacyjnej dla klienta organizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Borucki W., Urbaniak M., Zdefiniować jakość, „Problemy Jakości”
nr 12/1996, s. 22.

Potrzeby funkcjonalne to cechy związane ze sferą materialną usług rekreacyjnych oraz
bezpośrednią eksploatacją maszyn i urządzeń sportowych, komfortem użytkowania,
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ekonomicznością w eksploatacji oraz cechami związanymi z ich dyspozycyjnością i
dostępnością. Natomiast potrzeby niefunkcjonalne koncentrują się przede wszystkim na
marce i wizerunku produktu (marka produktu, organizacji, miasta i gminy oraz reputacja
usługodawcy), zaspokojeniu potrzeb w zakresie czasu wolnego, potrzeb emocjonalnych i
psychicznych, potrzeb w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej oraz na wrażeniach
estetycznych związanych ze świadczeniem usług rekreacyjnych.
W definiowaniu jakości z punktu widzenia usługodawcy i organizatora podkreśla się
znaczenie dwóch podstawowych elementów: zyskowności (w tym kategorii kosztów jakości)
oraz konkurencyjności, w przypadku organizacji publicznych i pozarządowych pojawia się
trzeci wymiar związany z realizacją celów społecznych np. określonych w politykach
publicznych, co przedstawia rysunek 2.3.

Rys. 2.3. Jakość dla usługodawcy i organizatora
Źródło: opracowanie własne na postawie: Borucki W., Urbaniak M., Zdefiniować jakość, „Problemy Jakości” nr
12/1996, s. 22.
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Dążenie do osiągnięcia zysku pociąga za sobą nakłady (koszty) związane z zapewnieniem i
utrzymaniem odpowiedniej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, oferty usługowej oraz ze
sferą

marketingu,

skoncentrowanego

przede

wszystkim

na

zagadnieniach:

badań

marketingowych, działań promocyjnych, polityki cenowej wobec określonych segmentów
rynku, działań dystrybucyjnych. Niezbędnymi nakładami, które należy ponieść w celu
osiągnięcia wymaganej jakości produktu rekreacyjnego, są również koszty świadczenia usług
(materiałów, maszyn i urządzeń, energii, kadry, utrzymania kontroli jakości procesów i
wyrobów) oraz usług towarzyszących. Należy zwrócić uwagę na fakt, że punkt ciężkości
pomiędzy konkurencyjnością a zyskownością będzie się przesuwał w zależności od tego, czy
będzie to organizacja publiczna, pozarządowa czy prywatna.
2.1.5. Jakość a satysfakcja, wartość oraz zachowania pozakupowe klienta
Ważnym obszarem badań w zakresie oceny jakości produktów rekreacyjnych jest
problematyka zależności pomiędzy jakością, wartością, satysfakcją klienta oraz jego
lojalnością (zachowanymi pozakupowymi). Poniżej krótko zostaną scharakteryzowane
wymienione pojęcia.
Wartość, tworzoną w usługach rekreacyjnych, można zdefiniować jako nadwyżkę
subiektywnie postrzeganych przez klienta korzyści (związane są one z potrzebami jakie klient
pragnie zaspokoić) nad subiektywnie postrzeganymi kosztami związanymi z nabywaniem i
użytkowaniem/konsumowaniem produktu33. Korzyści są definiowane w odniesieniu do sfery
materialnej, usług, personelu oraz wizerunku. Koszty są tutaj definiowane bardzo szeroko i
obejmują: koszty pieniężne, koszty czasu, koszty energii (życiowej), koszty psychiczne.
Podkreśla się, że wartość dla klienta jest kategorią złożoną, subiektywną, uwarunkowaną
procesami poznawczymi i emocjonalnymi, jej ocena zależy od sytuacji, w której nabywany i
użytkowany/konsumowany jest produkt oraz postrzeganych (dostrzeganych) korzyści i
kosztów, a jej wartość klient odnosi do wartości innych substytucyjnych produktów
rekreacyjnych występujących na rynku34. Miernikiem wartości produktu jest satysfakcja
klienta.
Satysfakcja natomiast stanowi reakcję emocjonalną na postrzeganą wartość, jest
globalną oceną tego, jak proces świadczenia usługi oraz jego efekty wpływają na odczucia
33

M. Szymura-Tyc, Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produktów systemowych, [w:] Marketing
produktów systemowych, red. L. Żabiński, PWE, Warszawa 2012, s. 50-51.
34
R. Seweryn, Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 25-26; A.A. Lopez-Toro, R. Dıaz-Munoz, S. Perez-Moreno, An
assessment of the quality of a tourist destination: The case of Nerja, Spain, “Total Quality Management”, Vol.
21, No. 3, March 2010, s. 272.
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klienta35. Satysfakcja jest miernikiem wartości ściśle związanym z podmiotem oceniającym i
pozwala na ocenę jego zadowolenia z jakości produktów. Zadowolenie klienta jest
definiowane w normie PN ISO 10001:2009 jako percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim
jego wymagania zostały spełnione36. Na poczucie satysfakcji mogą wpływać różne czynniki,
zarówno te zależne od usługodawcy i organizatora (organizacja, miasto, gmina), jak i te
znajdujące się poza procesem zarządzania jakością. Satysfakcja jest ważnym elementem
determinującym ocenę jakości, ale znajduje się często poza kontrolą menedżerów. Jest ona
stanem umysłu, na który mogą mieć wpływ takie czynniki jak: pogoda, zachowanie i morale
grupy, z którą osoba przeżywa usługę rekreacyjną, nastrój, wiedza bądź okoliczności
dokonania zakupu37. Na satysfakcję klienta wpływa jakość produktu oraz postrzegana
wartość, co decyduje o jej subiektywności. Dlatego w ocenie jakości należy odnieść się
przede wszystkim do tych wymiarów, charakterystyk i cech jakości, które są mierzalne i
znajdują się pod kontrolą organizacji, mogą być ocenione przez klienta (klient potrafi je
ocenić) oraz mogą być faktycznie wykorzystane do doskonalenia jakości produktów i
procesów w organizacji.
Satysfakcja jest warunkiem koniecznym lojalności38. Jak wskazuje Szczepańska,
brakuje uniwersalnej definicji lojalności. W formułowanych definicjach podkreśla się, że
przejawia się ona w postawach i celowych zachowaniach pozakupowych klienta,
wyrażających się poprzez ponowną wizytę i zakupy. Towarzyszą im pozytywne emocje,
pozytywna opinia i rekomendacja. Prowadzone badania wskazują, że tylko klienci
usatysfakcjonowani w stopniu najwyższym są w wysokim stopniu (95%) lojalni39.
Badania prowadzone w sektorze usług wskazują, iż istnieją ścisłe zależności pomiędzy
jakością produktu, satysfakcją klienta i oceną tworzonej dla niego wartości oraz jego
zachowaniami pozakupowymi. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Cronina,
Brady’ego i Hult’a. Udowodnili oni, że jakość produktu wpływa bezpośrednio na satysfakcję
klienta, uzyskaną wartość oraz jego zachowania pozakupowe (lojalność klienta), wykazali
również

pośrednie

zależności

pomiędzy:

jakością

usługi,

wartością/satysfakcją

a

35

M. Stoma, Jakość a satysfakcja – różnice i wzajemne relacje, „Problemy Jakości”, 2009, nr 4, s. 7.
PN - ISO 10001 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dla organizacji dotyczące kodeksów
postępowania, PKN, Warszawa 2009.
37
S.R. Tomas, D. Scott, J.L. Crompton, An Investigation of the Relationships Between Service Quality,
Satisfaction, and Intention to Visit Among Visitors to a Zoo, “Managing Leisure: An International Journal”,
2002, 7(4), 250.
38
K. Szczepańska, Doskonalenie zarządzania jakością. Podstawy. Ocena. Perspektywy, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013, s. 146.
39
M. Bugdol, P. Jedynak, Współczesne systemy zarządzania. Jakość. Bezpieczeństwo. Ryzyko, Wyd. One Press.
Helion 2012, s. 38.
36
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zachowaniami

pozakupowymi

oraz

wartością

usługi,

satysfakcją

i

zachowaniami

pozakupowymi. Schematycznie powiązanie pomiędzy tymi pojęciami przedstawia rysunek
2.4.

Koszty

Rys. 2.4. Model zależności jakość-wartość-satysfakcja-zachowania pozakupowe
Źródło: Cronin J.J., Brady M.K., Hult G.T.M., Assessing the Effects of Quality, Value, and Customer
Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environments, “Journal of Retailing”, Volume 76(2),
2002, s. 207.

Theodorakis, Howat, Ko oraz Avourdiadou wykorzystując model Cronina, Bradyego i
Hulta udowodnili takie same zależności w badaniach prowadzonych w fitness klubach40.
Podobne wyniki badania uzyskali Tian-Cole, Crompton i Willson, badając zależności
pomiędzy jakością działania, jakością doświadczenia, ogólną oceną jakości, ogólną oceną
satysfakcji i zachowaniami pozakupowymi w odniesieniu do rezerwatów przyrody41.
Zdaniem Skowrona środowisko sieciowe, w jakim tworzony jest obszarowy produkt
rekreacyjny, modyfikuje determinanty wpływające na relację jakość-wartość-satysfakcjalojalność klienta42. Jakość produktu rekreacyjnego miasta i gminy jest postrzegana m.in.
poprzez zbudowany i ustalony standard techniczny lub techniczno–organizacyjny obsługi
40

N.D. Theodorakis, G. Howat, Y.J. Ko, S. Avourdiadou, A comparison of service evaluation models in the
context of sport and fitness centres in Greece, “Managing Leisure”, Jan2014, Vol. 19 Issue 1, p18-35.
41
S. Tian-Cole, J.L. Crompton, V.L. Willson, An Empirical Investigation of the Relationships Between Service
Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions Among Visitors to a Wildlife Refuge, “Journal of Leisure
Research”, 2002, 34(1), 1-24.
42
S. Skowron, Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa 2013, s. 133.
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klienta, a ocena wartości będzie uwzględniała również korzyści wynikające z partycypacji w
efekcie sieciowym (gwarancja, wygody, bezpieczeństwa, całkowite koszty zakupu i
użytkowania produktu sieciowego, karty partnerskie, rabatowe, niska cena, dofinansowanie
itp.). Oczekiwania w stosunku do jakości i wartości produktu, a także wyobrażenie o danej
organizacji, jako uczestniku sieci, są de facto standardami postrzegania całej sieci organizacji
tworzących produkt rekreacyjny miasta/gminy43. Zatem spełnienie oczekiwań i przewidywań,
co do jakości i wartości produktu rekreacyjnego jest istotnym elementem budowania jego
marki oraz dobrej opinii na rynku. Jak podkreśla Iwasiewicz, marka jest dominującym
elementem sensorycznego profilu produktu44, odgrywa podstawową rolę w procesie
decyzyjnym klienta, powoduje, że czuje się on zwolniony z konieczności sprawdzania jego
jakości.
2.2. Modele, metody i narzędzia oceny jakości produktu rekreacyjnego – przegląd
rozwiązań
Jakość produktu rekreacyjnego może być oceniana na dwóch poziomach: jako
produktu pojedynczej organizacji (usługi w zakresie fitness, usługi basenu, aquaparku itd.)
oraz jako produktu obszarowego/sieciowego (produkt rekreacyjny miasta i gminy, parki,
plaże, ogrody zoologiczne, porty jachtowe itp.). Zatem zasadniczym problemem, jaki pojawia
się w procesie oceny jakości produktu rekreacyjnego, jest wybór odpowiedniego modelu
oceny. W literaturze przedmiotu wskazuje się na kilka modelowych rozwiązań, które mogą
być wykorzystane do oceny jakości produktów usługowych. Można do nich zaliczyć:
1. Model luk jakości Parasuramana, Zeithamla, Berryego i opartą na nim metodę
SERVQUAL oraz jej modyfikacje.
2. Model jakości usług Grönroosa (Model Nordycki) i jego modyfikacje (np. Model
Rusta i Oliviera).
3. Model jakości cząstkowych Gummessona.
4. Zintegrowany model jakości Grönroosa i Gummessona (4Q).
5. Model oceny wielopoziomowej i wielowymiarowej Dahholkara, Thorpea, and Rentza
6. Model Kano.
7. Model Bradyego, Cronina.
8. Model Donabediana.
Poniżej przestawiono charakterystykę wybranych modeli i metod (tabela 2.3).
43
44

S. Skowron, Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa 2013, s. 130.
A. Iwasiewicz, Zarządzanie jakością, WN PWN Warszawa 1999, s. 29.
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Tabela 2.3.
Wybrane modele i metody oceny jakości usług – wymiary, charakterystyki i cechy jakości
Model jakości
usług
Model luk jakości
Parasuramana,
Zeithaml’a,
Berry’ego.

Wymiary jakości
produktu
Jakość oczekiwana
Jakość postrzegana.

Model
jakości
usług Grönroosa
(model nordycki).

Jakość funkcjonalna
Jakość techniczna

Model
jakości
cząstkowych
Gummessona.

Jakość projektu.

Jakość wykonania.
Jakość dostaw.

Jakość relacji.

Zintegrowany
model
jakości
Grönroosa
i
Gummessona
(4Q).
Model Rust’a i
Oliviera
(rozwinięcie
modelu
Grönroosa).
Model
oceny
wielopoziomowej
i
wielowymiarowej
Dahholkar’a,
Thorpe’a,
and
Rentz’a.
Model Kano

Jakość projektu.
Jakość wykonania i
dostawy.
Jakość relacji.
Jakość wyniku.
Jakość usługi.
Jakość wykonania.

Charakterystyki i cechy jakości
Infrastruktura materialna – wygląd obiektu, wyposażenie, prezencja
personelu.
Rzetelność, niezawodność zdolność do dostarczenia obiecanej usługi
terminowo i zgodnie z umową.
Reagowanie reakcja personelu na potrzeby klienta.
Pewność odpowiednie kwalifikacje pracowników, wzbudzające
zaufanie klientów.
Empatia utożsamianie się z oczekiwaniami, potrzebami klientów.
Odnosi się do relacji pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą,
obejmuje kontakty z klientem, postawy, relacje wewnątrz firmy,
zadowolenie, gotowość do obsługi, wygląd zewnętrzny, dostępność.
Odnosi się do sfery materialnej związanej z procesem tworzenia
usługi oraz wiedzy i technicznych kwalifikacji personelu obejmuje
technologie, maszyny, komputeryzacja, know-how, profesjonalizm,
kwalifikacje.
Przedmiotem oceny jest zgodność projektu usługi (specyfikacja
dotycząca usługi, sposobu jej wykonania i sterowania jakością) z
oczekiwaniami klienta – ocena polega na porównaniu projektu usługi
z wymaganiami klientów i interesariuszy organizacji.
Zgodność z wytycznymi przedstawionymi i zaakceptowanymi we
wcześniejszym projekcie oraz z jego charakterystykami.
Terminowe,
świadczenie
usług,
zgodność
realizacji
z
harmonogramem, sprawny transport, odpowiednia formę dostawy
(np. wydruk lub prezentacja na foliach), przekazanie odpowiedniej
dokumentacji czy te sprawność dostarczania usług dodatkowych.
Zdolności oraz predyspozycje pracowników do nawiązywania i
utrzymywania zewnętrznych kontaktów i relacji, sieci z klientami
(np.
poprzez
budowanie
programów
lojalnościowych),
współpracownikami, partnerami, kooperantami czy agentami, ale i
wewnętrznych relacji z pracownikami.
j.w.
j.w.
j.w.
Ocena wyniku usługi.
Ocena wyniku usługi.
Ocena jakości interakcji klient-pracownik.

Jakość środowiska Ocena środowiska usługowego (wymiar materialny).
usługowego.
Wymiary jakości podzielono na dwie grupy: wymiary główne (primary dimensions) oraz
subwymiary (subdimensions). Realizacja badania jakości wymaga każdorazowo określenia
wymiarów i subwymiarów jakości.

Jakość jako
właściwości
podstawowe
(kategoria
abstrakcyjna)
Jakość jako osiągi

Właściwości wymagane (minimum właściwości jakie musi spełniać
produkt, są one oczywiste dla klienta i nie wymagają żadnej
dodatkowej identyfikacji).
Właściwości oczekiwane przez klienta.
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Jakość
jako
atrakcyjność
Jakość
współdziałania
Jakość
otoczenia
fizycznego
Jakość wykonania
Struktura

Właściwości, których klient się nie spodziewa (charakterystyki,
których nie mają inne produkty).
Model Bradyego,
Wzbudzenie pewności u klienta, co do prawidłowości świadczenia
Cronina
usług (stosunek do klienta, zachowanie, wiedza).
Infrastruktura materialna – wygląd obiektu, wyposażenie, prezencja
personelu
Niezawodność, umiejętność rozwiązywania problemów itd.
Model
Zasoby materialne (udogodnienia, wyposażenie, zasoby finansowe)
Donabediana
Zasoby ludzkie (ilość i kwalifikacje personelu)
Struktura organizacyjna (organizacja zespołu, metody oceny, zasady
finansowania )
Procesy
Procesy związane ze świadczeniem usługi dla klienta, które
obejmują działania tj. przyjęcie, wypisanie, ocenę pracy personelu,
współpracę itp.
Efekty
Rozumiane jako zmiana stanu zdrowia, poprawa sprawności
fizycznej i samopoczucia, wiedzy na temat zdrowia i ruchu,
pozytywne zmiany w zachowaniach klienta, poziom satysfakcji z
usług.
Źródło: opracowano na podstawie: Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Wyd. Q&R Polska Sp. z
o.o., Lublin 2012, wydanie elektroniczne, http://www.qrpolska.pl/files/file/M3.pdf; Hamrol A., Zarządzanie
jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007, s. 24-25; Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L.,
Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, WN PWN, Warszawa 2010, s. 90-93; Donabedian A., The
Quality of Care How Can It Be Assessed? From the University of Michigan School of Public Health, Ann
Arbor.Jama Sept. 1988, vol. 260, no 12; Brady M.K., Cronin J.J., Some New Thoughts on Conceptualizing
Perceived Service Quality: A Hierarchical Approach, “Journal of Marketing”, July 2001, p. 34-49.

Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że najczęściej wykorzystywanymi modelami do
oceny jakości produktów rekreacyjnych są: Model luk jakości i oparta na nim metoda
SERVQUAL oraz jej modyfikacje, Model Bradyego, Cronina oraz Model Donabediana.
Poniżej szczegółowo zostaną omówione wymienione modele i metody oceny.
2.2.1. Charakterystyka wybranych modeli i metod oceny jakości usług
stosowanych w rekreacji
2.2.1.1. Model luk jakości i metoda SERVQUAL
Metoda oceny jakości usług SERVQUAL oparta jest koncepcyjnie na modelu „Model
luk jakości” Parasuramana, Zeithamla, Berryego. W modelu tym wskazuje się na wszystkie
momenty krytyczne (luki) w procesie projektowania i świadczenia usługi, które mają wpływ
na postrzeganie usługi przez klienta – jakość postrzeganą (rysunek 2.5).
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Komunikacja ustna

Przeszłe
doświadczenia

Potrzeby osobiste

Oczekiwane usługi
LUKA 5
Postrzegane usługi
Klient
Usługodawca
Usługa dostarczona LUKA 4
uwzględniając pre i
post kontakt

Umiejętność
komunikowania się
usługodawcy

LUKA 3
LUKA 1

Transformacja
percepcji w jakość
usług
LUKA 2
Percepcja
zarządzających na
temat oczekiwań
klientów

Rys. 2.5. Model luk
Źródło: Witkowska J., Metoda SERVQUAL w badaniach satysfakcji klientów usług ubezpieczeniowych,
„Problemy Jakości” nr 10/2005, s. 33.

Poniżej opisano występujące luki jakości45.
Luka 1 powstaje na wskutek rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a wiedzą
kierownictwa

organizacji

w

tym

obszarze.

Luka

ta

może

być

uwarunkowana

nieodpowiednimi badaniami marketingowymi, słabą komunikacją oddolną oraz dużą liczbą
poziomów zarządzania w organizacji.
Luka 2 powstaje na skutek rozbieżności pomiędzy wiedzą kierownictwa organizacji na
temat wymagań i oczekiwań klienta a umiejętnością przełożenia ich na projekt usługi oraz
specyfikację dotyczącą zarządzania jakością. Priorytetowym elementem działań kierownictwa
jest opracowanie standardów, wdrażających informacje o wymaganiach klienta w praktykę
45

R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 282-285; J.
Łuczak, A. Matuszak-Flejszman, Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań 2007, s. 343345.
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działania. Na wielkość luki największy wpływ ma zaangażowanie zarządzających w problem
jakości usług polegające na podejmowaniu działań takich jak: ustalanie celów jakości,
standaryzacja działań oraz postrzeganie możliwości rozwoju produktu.
Luka 3 to różnica pomiędzy projektem a wykonaniem usługi. Dysproporcja pomiędzy
elementami pojawia się, gdy pracownicy świadczą usługi niezgodnie z przyjętymi przez
organizację standardami46.
Luka 4 spowodowana jest problemami związanymi z komunikacją zewnętrzną
organizacji. Różnica ta powstaje w momencie zaistnienia sprzeczności pomiędzy usługą
oczekiwaną a dostarczoną klientowi. Zjawisko to pojawia się, gdy występują kwestie
nieskoordynowanej współpracy oraz barier komunikacyjnych pomiędzy pracownikami
dostarczającymi usługi a osobami odpowiedzialnymi za promocję. Postrzeganie sposobu
dostarczenia usługi ma swoje odzwierciedlenie w sposobie komunikacji zewnętrznej. Opinie
znajomych, rodziny i innych ludzi z jakimi klient się kontaktuje, pełnią bardzo ważną rolę w
przekazywaniu informacji kształtujących oczekiwania klienta.
Luka 5 wynika ze wszystkich podanych wyżej rozbieżności odnośnie poziomu jakości
usług. Jest to luka, dotycząca różnicy pomiędzy usługą oczekiwaną a usługą postrzeganą
przez klienta, definiowana w oparciu o omówiony wcześniej paradygmat sprzeczności.
Celem metody SERVQUAL jest pomiar luki 5, która powstaje pomiędzy jakością
oczekiwaną a jakością postrzeganą. Pomiaru jakości dokonuje się za pomocą wybranych
charakterystyk jakości usługi pogrupowanych w 5 wymiarów (infrastruktura materialna,
rzetelność, reagowanie, pewność, empatia), które są dla klienta dostępne i potrafi je ocenić
(tabela 2.3).
Oryginalnym narzędziem wykorzystywanym w metodzie SERVQUAL jest kwestionariusz
ankietowy, składający się z dwóch części, w każdej z części zawarte są 22 twierdzenia47.
Pierwsza część to ankieta służąca do diagnozy oczekiwań klienta w stosunku do doskonałej
usługi (jakość oczekiwana). Druga część ankiety służy do diagnozy spostrzeżeń klientów
dotyczących badanej usługi (jakość postrzegana). Respondenci oceniają, w jakim stopniu
46

Przyczynami trzeciej luki są:
praca zespołowa – wpływa na stopień osobistego zaangażowania pracownika,
odpowiednie dopasowanie zadań do umiejętności pracownika,
dostosowanie odpowiedniej technologii,
wyznaczenie poziomu odpowiedzialności pracownika
nadzór i kontrola personelu nad wydajnością i jakością pracy,
szybka reakcja na niezgodność pomiędzy oczekiwaniami klienta realizacją usługi,
znaczenie dwuznaczności – postrzeganie jedności celów oraz oczekiwań.
47
A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L.L. Berry, Alternative scales for measuring service quality: a comparative
assessment based on psychometric and diagnostic criteria, “Journal of Retailing” , 1994, Vol. 70, no. 3, s. 201230.
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zgadzają się lub nie zgadzają się z treścią twierdzeń. Ocena jest przeprowadzona z
wykorzystaniem siedmio- lub pięciostopniowej skali Likerta (załącznik 1). Efektem badania
jest określenie tzw. luki jakości czy różnicy pomiędzy jakością oczekiwaną a jakością
postrzeganą przez klienta (jeśli jakość oczekiwana jest wyższa od jakości postrzeganej mamy
do czynienia z tzw. luką jakości, jeśli jakość oczekiwana jest równa jakości postrzeganej lub
niższa, można wyciągnąć wniosek, iż organizacja w pełni spełnia lub przekracza oczekiwania
klienta). Dodatkowym elementem poddawanym badaniu jest ważność każdego z wymiarów
jakości dla klienta. Pozwala to na określenie priorytetów w doskonaleniu jakości usług
rekreacyjnych przez organizację. Jak podaje Mazur, doświadczenia praktyczne w stosowaniu
tej metody w sektorze usług pozwoliły na wyłonienie dwóch kategorii standardów jakości48:


pożądany poziom jakości usługi – przekonanie o tym, co usługodawca powinien i
może wykonywać,



akceptowalny poziom jakości usługi – minimalny poziom świadczeń, który klient jest
skłonny zaakceptować.
Odstęp pomiędzy tymi dwoma punktami stanowi tzw. strefa tolerancji. Tworzą ją

różne warianty poziomu jakości usługi, które klient może potraktować jako satysfakcjonujące.
Metoda SERVQUAL w swojej oryginalnej wersji poddawana jest krytyce. Wynikiem
tego są jej liczne modyfikacje w zakresie koncepcji oceny (jakość oczekiwana, jakość
postrzegana) oraz wymiarów, charakterystyk jakości oraz cech jakości poddawanych badaniu
(głównie dotyczy to ilości wymiarów oraz twierdzeń w każdym z wymiarów). Jednej z
najistotniejszych modyfikacji dotyczących samej istoty oceny dokonali Cronin i Taylor49,
którzy stworzyli metodę SERVPERF. Stwierdzili oni, że porównywanie jakości postrzeganej
do jakości oczekiwanej i badanie obu jest działaniem błędnym, gdyż jakość oczekiwana
zawsze jest „jakością idealną”. Zatem w metodzie SERVPERF rezygnuje się z badania
jakości oczekiwanej (przyjmuje się założenie, że klient zawsze będzie oczekiwał najwyższej
jakości), bada się jedynie jakość postrzeganą, opierając się wyłącznie na doświadczeniu
klienta w zakresie korzystania z danej usługi. Pomiar jakości usługi oparty jest o jakość
postrzeganą, a jego wyniki odnosi się do „ideału”, przez co badanie staje się prostsze w
zastosowaniu i mniej czasochłonne w porównaniu do badania metodą SERVQUAL.
Podkreśla się, że SERVPERF jest bardziej wiarygodna w badaniu jakości produktu

48

J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001, s. 88.
J.J. Cronin Jr., S.A. Taylor, SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling performance-based and perceptionsminus-expectations measurement of service quality, “Journal of Marketing”, 1994, Vol. 58, pp. 125–31.
49
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obszarowego (potwierdzają to wyniki badań prowadzone w obszarze turystyki) oraz
przydatna w analizie zależności jakość-satysfakcja klienta-zachowania pozakupowe50.
W odniesieniu do badania jakości usług rekreacyjnych wytworzył się odrębny nurt
krytyki możliwości wykorzystania metody SERVQUAL. Pierwsze próby dostosowania
metody SERVQUAL do oceny jakości usług w rekreacji podjęli MacKay i Crompton w 1988
r.51 (szerzej krytyczne podejścia do SERVQUAL przedstawiono w tabeli 2.4 i 2.5).

2.2.1.2. Model Bradyego, Cronina
Model Bradyego, Cronina jest, zdaniem jej autorów, koncepcją wielopoziomowej i
wielowymiarowej oceny jakości usług opartej na SERVQUAL, Modelu Grönroosa, Modelu
Rust’a i Oliviera oraz Modelu oceny wielopoziomowej Dahholkara, Thorpea, and Rentza52.
W modelu tym wymiary jakości podzielono na dwie grupy: wymiary główne (primary
dimensions) oraz subwymiary (subdimensions). Do wymiarów głównych zaliczono: jakość
współdziałania, jakość otoczenia fizycznego oraz jakość wykonania. Każdy z wymiarów
głównych posiada subwymiary, z których każdy jest oceniany poprzez mierniki
wiarygodności, reagowania i empatii. Przyjęta w tym modelu koncepcję oceny jakości
prezentuje rysunek 2.6.

50

A.A. Lopez-Toro, R. Dıaz-Munoz, S. Perez-Moreno, An assessment of the quality of a tourist destination: The
case of Nerja, Spain, “Total Quality Management”, Vol. 21, No. 3, March, 2010, s. 280; I.U. Canny, An
Empirical Investigation of Service Quality, Tourist Satisfaction and Future Behavioral Intentions among
Domestic Local Tourist at Borobudur Temple, “International Journal of Trade, Economics and Finance”, Vol. 4,
No. 2, April 2013, s. 86-91; L. Moutinhol, T. Albayrak, M. Caber, How Far does Overall Service Quality of a
Destination Affect Customers’ Post‐Purchase Behaviours? “International Journal of Tourism Research”, No. 14,
2012, s. 307-322.
51
K.J. MacKay, J.L. Crompton, A Conceptual Model of Consumer Evaluation of Recreation Service Quality,
Leisure Studies, 1988, 7(1), 41-50.
52
M.K. Brady, J.J. Cronin, Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical
Approach, “Journal of Marketing”, July 2001, p. 34-49.
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Rys. 2.6. Model oceny jakości usług Bradyego, Cronina
Źródło: Brady M.K., Cronin J.J., Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A
Hierarchical Approach, ”Journal of Marketing”, July 2001, p. 34-49.

W modelu tym „interakcje interpersonalne” zidentyfikowano jako interfejs pomiędzy
klientem a pracownikiem, określając ten wymiar jako główny element wymiany usług.
Wyobrażenia klientów o jakości interakcji są determinowane przez trzy różne czynniki:
postawy pracownicze, zachowania i wiedzę ekspercką53. Postawy nawiązują do chęci pomocy
klientom, zachowania pracowników odnoszą się do podejmowania działań w celu sprostania
potrzebom klientów, a wiedza odnosi się do wiedzy pracowników na temat usługi. Drugi
wymiar modelu to „jakość środowiska”. Ponieważ usługa jest niematerialna i często wymaga
od klienta jego obecności podczas realizacji procesu, otaczające środowisko może mieć
znaczący wpływ na postrzeganie ogólnej jakości usług. Badania wykazały, że trzy czynniki
wpływają na postrzeganą jakość środowiska fizycznego. Warunki środowiskowe dotyczą
aspektów niematerialnych takich jak: temperatura, zapach i muzyka. Zaprojektowanie i
konstrukcja obiektu odnosi się do układu budynku, pomieszczeń oraz architektury środowiska
mając na uwadze jego cechy funkcjonalne i estetyczne. Czynniki społeczne odnoszą się do
liczby i rodzaju ludzi widocznych w procesie świadczenia usługi, a także ich zachowań.
Ostatnim wymiarem jakości usług jest "jakość wyniku". Na podstawie badań jakościowych,
53

M.K. Brady, J.J. Cronin, Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical
Approach, “Journal of Marketing”, July 2001, p. 34-49; J.A.M. García, L.M. Caro, Rethinking perceived service
quality: An alternative to hierarchical and multidimensional models. Total Quality Management & Business
Excellence. Jan2010, Vol. 21 Issue 1, p. 93-118.
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Brady i Cronin zidentyfikowali trzy subwymiary: czas oczekiwania, efekty materialne i
wartościowanie. Czas oczekiwania odnosi się do ilości czasu potrzebnego do świadczenia
usług. Efekty materialne dotyczą fizycznych dowodów świadczenia usługi. Wartościowanie
pokazuje, czy klienci uważają, że wynik usługi jest zadowalający lub nie, niezależnie od ich
oceny wszelkich innych aspektów usługi. Model zaproponowany przez Brady’ego, Cronina
stał się podstawą do opracowania narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza
zawierającego 35 twierdzeń, które oceniane były w siedmiostopniowej skali Likerta
(załącznik 2). Autorzy koncepcji podkreślają, iż model ten może wymagać modyfikacji
dostosowujących do specyfiki badanych usług (np. w obszarze usług zautomatyzowanych i
zinformatyzowanych). Model Bradyego, Cronina był stosowany w wielu organizacjach
usługowych (stacjach paliwowych, restauracjach, klinikach medycznych itp.). Do badania
jakości usług w fitness klubach wykorzystali go m.in. Alexandris , Zahariadis , Tsorbatzoudis
i Grouios54. Model ten jest również wykorzystywany do oceny jakości produktów
obszarowych np. ośrodki narciarskie, a także do badania zależności pomiędzy jakością usług,
satysfakcją, wartością a zachowaniami pozakupowymi55.

2.2.1.3. Model Donabediana
Model Donabediana pierwotnie został stworzony do oceny jakości usług medycznych,
ale ze względu na swoją uniwersalność może z powodzeniem być również stosowany w
innych sektorach usługowych. Model ten nawiązuje w swojej istocie do definicji usług
sformułowanej przez Daszkowską56. Autorka rozróżnia definicje usług zorientowane na
potencjał, proces oraz wynik. W definicjach zorientowanych na potencjał akcentuje się fakt,
że usługodawca utrzymuje określoną zdolność (gotowość) do świadczenia usług. Usługę
stanowi oferta skierowana do klienta będącą kombinacją składników materialnych i
niematerialnych oferowanych przez organizację usługową oraz w miejscu docelowym w
związku z realizacją procesu usługowego (oferta usługowa). W definicjach zorientowanych
na proces usługa jest definiowana jako czynność, działanie, które jest uruchamiane przez
klienta (proces świadczenia usługi). W definicjach zorientowanych na wynik usługa jest
rozumiana jako efekt niematerialny (mogą towarzyszyć mu produkty materialne), wartość,
54

K. Alexandris, P. Zahariadis, Ch. Tsorbatzoudis, G. Grouios, An empirical investigation of the relationships
among service quality, customer satisfaction and psychological commitment in a health club context, “European
Sport Management Quarterly”, 2004, Vol 4:1, 36-52.
55
G.T. Kyle, N.D. Theodorakis, A. Karageorgiou, M. Lafazani, The Effect of Service Quality on Customer
Loyalty within the Context of Ski Resorts, “Journal of Park & Recreation Administration”, Spring2010, Vol. 28
Issue 1, p1-15.
56
M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998, s. 18-19.
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zbiór korzyści konkretyzujących się u klienta lub należącej do niego własności, a faktycznie
jako nieuchwytna propozycja wartości (wynik – wartość). Definiowanie usługi w podejściu
wynikowym zawarte jest również w normie ISO 9000:2015 gdzie usługę zdefiniowano jako
jeden z rodzajów wyrobów organizacji, wynik realizowanych w niej procesów .
Model Donabediana opiera się na ocenie jakości postrzeganej w trzech wymiarach
(rys. 2.7.)57:


Struktura (potencjał), która obejmuje:
 zasoby materialne (udogodnienia, wyposażenie, zasoby finansowe),
 zasoby ludzkie (ilość i kwalifikacje personelu),
 strukturę organizacyjną (organizacja zespołu pracowniczego, metody oceny,
zasady finansowania, udział klienta w finansowaniu usługi).



Procesy związane ze świadczeniem usługi dla klienta, które obejmują działania takie
jak: przyjęcie, rejestrację, wypisanie, ocenę pracy instruktorów i pozostałego
personelu, współpracę w procesie obsługi itp.



Efekty usługi rozumiane jako zmiana samopoczucia, stanu zdrowia, poprawa wiedzy
klienta i pozytywne zmiany w jego zachowaniach, wzrost poziomu satysfakcji z usług.

Struktura

Proces

Efekty

Rys. 2.7. Model Donabediana
Źródło: opracowanie własne.
57

A. Donabedian, The Quality of Care How Can It Be Assessed? From the University of Michigan School of
Public Health, Ann Arbor.Jama Sept. 1988, vol. 260, no 12, s.1745; I.L. Wu, P.J. Hsieh, Understanding hospital
innovation enabled customer-perceived quality of structure, process, and outcome care, “Total Quality
Management”, Vol. 22, No. 2, February 2011, p. 227–241.
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Autor Modelu podkreśla, że trzypłaszczyznowe podejście do oceny jakości jest
konieczne, gdyż dobra struktura zwiększa prawdopodobieństwo dobrego procesu, a
prawidłowy proces zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania dobrego rezultatu. Zatem
elementy te są ściśle ze sobą powiązane, chociaż odmienne w swojej istocie.
W rekreacji Model Donabediana został wykorzystany m.in. w badaniu zależności:
jakość procesów obsługi, jakość wyniku (efektów), satysfakcja, lojalność w odniesieniu do
oceny jakości usług w centrach zdrowia i fitnessu58.
2.2.2. Koncepcje oceny jakości usług rekreacyjnych typu indoor i typu outdoor –
przegląd propozycji i wyników badań
Analiza literatury przedmiotu pozwala na sformułowanie wniosku, że zasadniczym
kryterium, jakie różnicuje podejście do oceny jakości produktów rekreacyjnych jest miejsce
uprawiania rekreacji. Najczęściej wybór metody i narzędzi oceny jest uzależniony od tego,
czy ocena dotyczy produktów rekreacyjnych typu indoor (usługi w obiektach zamkniętych
np. fitness club, basen itp.), czy produktów rekreacyjnych typu outdoor lub mieszanych
(usługi świadczone przez obszary np. park, plaża, port jachtowy, zoo czy też miasto i gmina).
Mając na uwadze powyższe kryterium, w kolejnych punktach przedstawiono wyniki badań w
wymienionych obszarach, wskazując również na modyfikacje opisanych powyżej koncepcji i
metod oceny, a także autorskie podejścia do oceny jakości usług na poziomie organizacji oraz
obszarów.
2.2.2.1. Koncepcje oceny jakości usług rekreacyjnych typu indoor
W odniesieniu do usług rekreacyjnych typu indoor najczęściej wykorzystywaną
koncepcją oceny jakości jest omówiona już metoda SERVQUAL oraz SERVPERF. Stanowią
one najczęściej dla autorów podstawę do stworzenia własnych autorskich koncepcji oceny
jakości produktu rekreacyjnego. Metodę SERVQUAL oraz SERVPERF wykorzystuje się
również do badania zależności pomiędzy jakością usług, satysfakcją oraz zachowaniami
pozakupowymi klientów. W mniejszym zakresie wykorzystuje się inne mówione metody tj.
Model Bradyego Cronina oraz Model Donabediana.
Chronologiczny przegląd rozwiązań oraz wyników badań przedstawiono w tabeli 2.4.
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J.S. Duncan Murray, G. Howat, How perceptions of physique can influence customer satisfaction in health
and fitness centres, Managing Leisure, 2014, Vol. 19, No. 6, p. 442 –460.
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John L.
Crompton, Kelly
J. MacKay &
Daniel R.
Fesenmaier
(1991).
Kim i Kim
(1995).

Mackay i
Crompton
(1990).

Twórcy
metody/techniki
Chelladurai Scott
i HaywoodFarmer (1987).

30 stopniowa skala
Scale
of Attributes of Fitness
Services – SAFS
(30 twierdzeń
zagregowanych w 5
wymiarach).
RECQUAL
25-stopniowa skala
oparta na metodzie
SERVQUAL (25
twierdzeń, cechy
zagregowane w 5
wymiarach).
25-stopniowa skala
oparta na metodzie
SERVQUAL (25
twierdzeń, cechy
zagregowane w 5
wymiarach).
33 stopniowa skala
Quality Excellence
of Sports Centers –
QUESC (33 twierdzenia
są zagregowane w 11
wymiarach).

Nazwa narzędzia

Usługi rekreacyjne w
centrach sportowych
(usługi komercyjne).

Atmosfera (ambience),
Postawa pracowników (employee
attitude),
Niezawodność (reliability),
Informacja (information),
Program (programming),
Względy osobiste (personal
consideration),
Przywileje (privileges),
Cena (price),
Spokój ducha (peace of mind),
Stymulacja (stimulation),
Wygoda (convenience)

Autorzy podzieli usługi na cztery grupy ze względu na:
zaangażowanie pracowników (Staff intensive) oraz
zaangażowanie sfery materialnej (Facility intensive).
Każda z tych grup usług była oceniania osobno, co
pozwoliło na wykazanie, iż ocena jakości różni się z
zależności od rodzaju usług rekreacyjnych.

Usługi rekreacyjne
świadczone przez
organizacje publiczne.
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Autorzy wykazali, że oryginalny SERVQUAL nie ma
tutaj zastosowania i wymaga modyfikacji polegającej na
usunięciu jednego z wymiarów jakości: empatii oraz
modyfikacji twierdzeń (tylko 11 oryginalnych twierdzeń
jest efektywnych w ocenie publicznych usług
rekreacyjnych).
Ankieta jest zbieżna z metodą SERVQUAL w 7
twierdzeniach. Potwierdzono tezę, że metoda
SERVQUAL nie może być aplikowane bez koniecznych
dostosowań do specyfiki usług rekreacyjnych. Wyniki
badania są zróżnicowane ze względu na wiek (poniżej 60
lat, powyżej 60 lat) oraz ze względu na kraj (Korea,
USA). Za najbardziej pożądane cechy usług
rekreacyjnych zostały uznane: czystość, bezpieczeństwo
dóbr osobistych, dogodne
harmonogramy, dogodny dojazd do obiektu, gotowości
do działań awaryjnych,
i zapewnienie edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

Pierwsze 4 wymiary SAFS odnoszą się do
podstawowych usług oferowanych przez kluby
fitness, natomiast ostatni wymiar Dobra i Usługi nie jest
bezpośrednio związany z fitnessem, dotyczy usług
dodatkowych. Ocena jakości różni się w badanych
wymiarach.

Usługi rekreacyjne w
centrach sportowych
(usługi komercyjne).

Usługi rekreacyjne
świadczone prze
organizacje publiczne.

Najważniejsze wnioski metodyczne i wyniki badania

Obszar zastosowania

Tj. w metodzie SERVQUAL
(infrastruktura materialna,
rzetelność, reagowanie, pewność,
empatia).

Wymiary, cechy i
charakterystyki jakości
Profesjonalność (professional),
konsument (consumer),
Usługi dodatkowe (peripheral),
Dobra wspomagające (facilitating
goods),
Dobra i usługi (goods and
services).
Tj. w metodzie SERVQUAL
(infrastruktura materialna,
rzetelność, reagowanie, pewność,
empatia).

Metody oceny jakości usług rekreacyjnych typu indoor – przegląd metod, technik i narzędzi oraz wyników badań

Tabela 2.4.

Howat, Murray,
Crilley, (1999)

Alexandris ,
Zahariadis ,
Tsorbatzoudis &
Grouios (2004).

Papadimitriou
and Karteroliotis
(2000).

Duncan Murray
and Gary Howat
(2012).

Usługi rekreacyjne
świadczone prze
organizacje publiczne.

Model koncepcyjny został zbudowany w celu zbadania
zależności między jakością usług (mierzoną
zmodyfikowanym kwestionariuszem SERVQUAL) oraz
satysfakcją i zachowaniami pozakupowymi klienta.

Personel (personnel),
Rdzeń usług (core),
Usługi dodatkowe (peripheral).

19-stopniowa skala
CERM-CSQ Scale
oparta na wymiarach
SERVQUAL (Center
for Environmental and
Recreation
Management-Customer
Service Quality).
Modyfikacja QUESC.
Jakość instruktora (instructor
Quality),
Atrakcyjność obiektu i działań
(facility attraction and operation),
Dostępność programu (program
availability),
Dostawy i inne usługi (delivery
and other services).

Usługi rekreacyjne w
fitness klubach (usługi
komercyjne).

Usługi rekreacyjne w
centrach sportowych
(usługi komercyjne).

Model Brady’ego,
Cronina (uproszczony).

QUESC nie jest w pełni możliwy do zastosowania w
innym kraju (w tym przypadku w Grecji), gdyż ocena
jakości zależy nie tylko od specyfiki badanych usług
(ilość wymiarów jakości), ale tez od kultury danego
narodu, która wpływa na oczekiwania w stosunku do
jakości usług. Oczekiwania klientów są bardziej
ukierunkowane na relację z instruktorem, jego
umiejętności z zastosowaniu planów treningowych, niż
zróżnicowanie oferty.
Model jest odpowiedni dla usług rekreacyjnych i
sportowych. Autorzy podkreślają, że wyzwaniem dla
menedżerów jest zapewnienie, że klienci będą odczuwali
pozytywne skutki fizyczne i psychiczne z uczestnictwa w
ćwiczeniach. Jest to zadanie trudne, ponieważ wiele
korzyści dla zdrowia ma charakter długoterminowy w
swojej naturze. Dlatego nierealne obietnice szybkich
sukcesów kreują błędne oczekiwania, co ma negatywne
długofalowe skutki dla lojalności klientów. Środowisko
materialne ma najsilniejszy wpływ na satysfakcję klienta
i jego zachowania pozakupowe (przekazywanie
informacji).
Autorzy w badaniach potwierdzili rzetelność oraz
wewnętrzna spójność opracowanego modelu
badawczego.
Jakość współdziałania
(interaction quality),
Jakość otoczenia fizycznego
(physical environment quality),
Jakość wykonania
(outcome quality).

Usługi rekreacyjne w
fitness klubach (usługi
komercyjne i publiczne).

Ko, Pastore
(2005).

Zmodyfikowany Model
Brady’ego, Cronina
"The Scale of Service
Quality in Recreational
Sport (SSQRS).

Jakość współdziałania
(interaction quality),
Jakość otoczenia fizycznego
(physical environment quality),
Jakość wykonania
(outcome quality),
Jakość programu (program
quality).
Personel (staff), program
(program),

Ważnym czynnikiem różnicującym wyniki badania jest
najczęściej płeć respondentów.
31 stopniowa skala w 3
wymiarach Service

Usługi rekreacyjne w
klubach fitness (usługi

Lam, Zhang,
Jensen (2005).
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25 stopniowa skala
SQS-FC (Service
Quality Scale for
Fitness Centers) (25
twierdzenia, cechy
zagregowane w 4
wymiarach) oraz
ImportancePerformance Analysis
IPA59.
Qsport-10 (2008)
QSport-14 (2012)
10/14 stopniowa skala
(10/14 twierdzeń, cechy
zagregowane w 3
wymiarach).
Model Donabediana
(modyfikacja).

Program (programme),
Pracownicy (staff),
Urządzenia (installations).

Udogodnienia (facility), które
mogą obejmować wymiary:
opieka nad dzieckiem (child
care), szatnia (locker room),
obiekt (physical facility),
sprzęt (workout facility)
Personel (personnel),
Środowisko materialne (physical
environment),
Usługi wspierające (supporting
services),
Program (program).
Badania z wykorzystaniem matrycy IPA pokazały, że
wymiary jakości w ocenie klientów mając na uwadze ich
ważność oraz stopień realizacji są zróżnicowane. W
ćwiartce „Potrzeba koncentracji” jest środowisko
materialne, w obszarze „Kontynuować dobrą robotę” są
wymiary: personel i program, niski priorytet ma obszar:
usługi wpierające.

Model koncepcyjny został zbudowany w celu zbadania
zależności między jakością usług (mierzoną QSport-10,
QSport-14) oraz innych istotnych efektów
organizacyjnych, takich jak zadowolenie klienta,
zaufanie i lojalność, jakość usług wpływa na
zadowolenie i lojalność klienta.
Zadowolenie i warunki materialne mają krytyczne
znaczenie w ocenie jakości procesu w centrach odnowy
biologicznej i fitness, gdzie te wyniki są ważne dla tej
usługi. Model Donabediana został wykorzystany m.in. w
badaniu zależności: jakość procesów obsługi, jakość
wyniku (efektów), satysfakcja, lojalność.

Usługi rekreacyjne w
klubach fitness (usługi
komercyjne).

Usługi rekreacyjne w
centrach sportowych
(usługi komercyjne).

komercyjne).

100

Macierz IPA pozwala na podział czynników warunkujących satysfakcję klienta ze względu na ich ważność oraz poziom realizacji (poziomu spełnienia wymagań klienta).
W wyniku przeprowadzonej analizy czynniki dzieli się na cztery grupy: niska realizacja i niska ważność „Niski priorytet”, niska realizacja i wysoka ważność „Potrzeba
koncentracji”, wysoka realizacja i niska ważność „Możliwa przesada”, wysoka realizacja i wysoka ważność „Kontynuować dobrą robotę”.
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Proces (proces),
Centra odnowy
Środowisko materialne (physical
biologicznej i fitness.
environment)
Jakość (quality),
Jakość pracowników (staff
interaction quality),
Jakość wyniku (outcome quality).
Źródło: opracowanie na podstawie: Lam E.T.C, Zhang J.J., Jensen B.E., Service Quality Assessment Scale (SQAS): An Instrument for Evaluating Service Quality of Health–
Fitness Clubs, Measurement in Physical Education and Exercise Science, nr 9/2, 2005, s. 71-111; MacKay K.J., Crompton J.L., Measuring the Quality of Recreation Services,
“Journal of Park and Recreation Administration”, 1990, 8(3), 47-56; Crompton J.L., MacKay K.J., Fesenmaier D.R., Identifying Dimensions of Service Quality in Public
Recreation, “Journal of Park and Recreation Administration”, 1991, 9(3), 15-28; Kim D., Kim S.Y., QUESC: An instrument for assessing the service quality of sport centers
in Korea, “Journal of Sport Management”, 1995, 9, 208–220; Papadimitriou D.A., Karteroliotis K., The service quality expectations in private sport and fitness centers: A
reexamination of the factor structure, “Sport Marketing Quarterly”, 2000, 9, 157–164; Lam E.T.C., Bracey B., Pearson D.W., Application of the Revised SQAS in the

Smith, Murray,
Howat (2014).

Rial, Rial, Varela
Real (2008)
Yildiz and Kara
(2012).

S. Murat
YILDIZ (2011).

Quality Assessment
Scale – SQAS.

Recreation Setting, https://aahperd.confex.com/aahperd/2014/webprogram/Paper19945.html (dostęp: 10.02.2016); Chetladurai P., Scott F.L., Haywood-Farmer J., Dimensions
of Fitness Services: Development of a Model, “Journal of Sport Management”, 1987, 1, 159-172; Yildiz S.M., An importance-performance analysis of fitness center service
quality: Empirical results from fitness centers in Turkey, “African Journal of Business Management”, Vol. 5(16), pp. 7031-7041, 18 August, 2011; Yildiz S.M., Kara A., A reexamination and extension of measuring perceived service quality in Physical Activity and Sports Centres (PSC): QSport-14 scale, “International Journal of Sports Marketing
& Sponsorship”, Apr2012, Vol. 13 Issue 3, p18920-208; Howat G., Murray D., Crilley G., The Relationships between Service Problems and Perceptions of Service Quality,
Satisfaction, and Behavioral Intentions of Australian Public Sports and Leisure Center Customers, “Journal of Park & Recreation Administration”, Summer99, Vol. 17 Issue
2, p42-64; Murray D., Howat G., The Relationships among Service Quality, Value, Satisfaction, and Future Intentions of Customers at an Australian Sports and Leisure
Centre, “Sport Management Review”, 2002, 5, 25–43; Rial A., Rial J., Jesu´s Varela and Eulogio Real, An application of importance-performance analysis (IPA) to the
management of sport centres, Managing Leisure 13, 179 –188, July –October 2008; Alexandris K., Zahariadis P., Tsorbatzoudis Ch., Grouios G., An empirical investigation
of the relationships among service quality, customer satisfaction and psychological commitment in a health club context, European Sport Management Quarterly, 2004, Vol
4:1, 36-52; Yong J.K., Pastore D.L., A Hierarchial Model of Service Quality for the Recreational Sport Industry, Sport Marketing Quarterly. 2005, Vol. 14 Issue 2, p84-97.
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Należy zwrócić uwagę na fakt, że liczni autorzy wykazali w swoich badaniach, iż
ważnym czynnikiem determinującym dobór koncepcji oceny jakości usług oraz wyniki
badania jest forma organizacyjno-prawna podmiotu świadczącego usługi (organizacje
prywatne, organizacje publiczne)60. Wynika to z faktu, że w stosunku do organizacji
publicznych klienci mają inne oczekiwania w zakresie wymiarów i cech jakości, co wynika
przede wszystkim ze sposobu ustalania ceny oraz dostępności usług (współfinansowanie lub
pełne finansowanie usług, sposób alokacji i dystrybucji usług). Innym ważnym wnioskiem,
który nasuwa się po analizie wyników w zakresie oceny jakości usług rekreacyjnych typu
indor, jest to, że metoda SERVQUAL, która jest bardzo popularna i uznana za uniwersalną w
ocenie jakości usług jest w szerokim zakresie nieodpowiednia do oceny usług rekreacyjnych,
szczególnie w odniesieniu do organizacji publicznych. Wielu autorów tworzy własne modele
oceny dostosowane do specyfiki organizacji i rodzaju ocenianych usług. Niezależnie od
zastosowanych metod i narzędzi oceny, jako najważniejsze wymiary jakości, które warunkują
satysfakcję klienta są wskazywane: infrastruktura oraz profesjonalizm pracowników.
3.2.2.2. Koncepcje oceny jakości produktów rekreacyjnych typu outdoor
W literaturze przedmiotu podejmuje się również tematykę oceny jakości obszarowych
produktów rekreacyjnych, które umożliwiają uprawianie różnych form rekreacji typu outdoor
oraz form połączonych typu indoor i outdoor. Badania są prowadzone w odniesieniu do
parków, plaż, parków tematycznych, obszarów leśnych, portów jachtowych, plaż, ogrodów
zoologicznych, itp. Dla niektórych rekreacyjnych produktów obszarowych, tj. plaże czy porty
jachtowe (mariny), stworzono systemy certyfikacyjne, mające na celu zdefiniowanie
standardów jakości oraz zapewnienie jej porównywalności w skali międzynarodowej.
Przykładami są programy tj. Blue Flag, Blue Star Marina czy Gold Anchor. Wyniki analiz w
tym zakresie przedstawia tabela 2.5.
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J.L. Crompton, K.J. MacKay, D.R. Fesenmaier, Identifying Dimensions of Service Quality in Public
Recreation, “Journal of Park and Recreation Administration”, 1991, 9(3), 15-28; D. Murray, G. Howat, The
Relationships among Service Quality, Value, Satisfaction, and Future Intentions of Customers at an Australian
Sports and Leisure Centre, “Sport Management Review”, 2002, 5, 25–43; G. Howat, D. Murray, G. Crilley, The
Relationships between Service Problems and Perceptions of Service Quality, Satisfaction, and Behavioral
Intentions of Australian Public Sports and Leisure Center Customers, “Journal of Park & Recreation
Administration”, Summer99, Vol. 17 Issue 2, p42-64.
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Nazwa narzędzia
Zmodyfikowany
SERVQUAL (36
twierdzeń).

Obszar
zastosowania
Parki.

Tabela 2.5.

Przydatne narzędzie identyfikacji luki jakości
w odniesieniu do obszarowych produktów
rekreacyjnych (przyrodniczo cennych).

Ogród zoologiczny.

Parki
leśne/kompleksy
leśne/lasy
tropikalne/jaskinie i
inne atrakcje
przyrodnicze.

Najważniejsze wnioski metodyczne i wyniki
badania
Redukcja wymiarów jakości do czterech
(włączenie empatii do reagowania); redukcja
ilości twierdzeń do 31; najważniejszym
wymiarem jakości jest sfera materialna
(środowisko, infrastruktura),
Najwyższa jakość oczekiwana oraz
najważniejsze w ocenie klientów były
wymiary: dzikie zwierzęta, opisy zwierząt,
ogólna czystość i dostępność.

Środowisko materialne oraz
udogodnienia dostosowane do
przyrody (Ecotangibles),
Pewność
Rzetelność, Reagowanie,
Empatia,
Sfera materialna (wyposażenie,
środowisko materialne, ubiór
pracowników zgodny z lokalnymi
wpływami).

Parki tematyczne.

Wyniki badań prowadzonych w Chorwacji
pokazują, że najważniejszym wymiarem
postrzeganej jakości w otoczeniu parku
tematycznego jest wymiar empatia, a najmniej
ważne jest wymiar materialny. Odkrycie to
jest w przeciwieństwie do wielu poprzednich
badaniach z wykorzystaniem SERVQUAL,
podkreślając specyficzną cechę parków.

Wymiary jakości, cechy jakości i
charakterystyki
Infrastruktura materialna,
Rzetelność,
Reagowanie,
Pewność,
Empatia.
Edukacja,
Dzikie zwierzęta,
Informacje,
Obsługa,
Miejsca do odpoczynku,
Opisy zwierząt,
Ogólna czystość i dostępność.

Koncepcje, metody i techniki oceny jakości obszarowych produktów rekreacyjnych (typu outdoor) – przegląd metod, technik i wyników badania
Twórcy
koncepcji/metody/techniki
Julia A. Hamilton, John L.
Crompton, Thomas A.
More (1991).

Stacy R. Tomas, David
Scott & John L. Crompton
(2003).

Khan, 2003; Khan & Su
(2003).

Tsang et al. (2012)
Valcic, J. Komšic, N. C.
Simpson (2015).

Narzędzie autorskie
28 twierdzeń
nawiązujące do
Modelu SERVQUAL
(ocena w aspekcie
jakości oczekiwanej,
postrzeganej i
ważności wymiarów
jakości).
ECOSERV
dedykowany do
pomiaru jakości w
obszarach
przyrodniczo
cennych.
Zmodyfikowany
SERVQUAL (30
twierdzeń
zgrupowanych w 6
wymiarach).
THEMEQUAL (w
wersji Tsang’a 26
twierdzeń, cechy
zagregowane w 6
wymiarach).

Infrastruktura materialna,
Rzetelność,
Reagowanie i dostępność,
Pewność,
Empatia,
Życzliwość (w zmodyfikowanej
wersji Życzliwość została zastąpiona
wymiarem: Atmosfera).
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Modyfikacja
SERVQUAL (20
twierdzeń
zagregowanych w 6
wymiarach)
połączone z oceną
korzyści.
Narzędzie autorskie
oceny jakości
rekreacyjnej plaż. 34
wskaźniki
zagregowane w 2
wymiarach.

Murray, Price, Crilley
(2007).

Wymiar geośrodowiskowy (cechy
plaży tj. stopień narażenia na energię
fali, wielkość kąpieliska, prądy,
nachylenie powierzchni plaży,
materiał składowy plaży itd.), woda,
ograniczenia w wykorzystaniu plaży,
roślinność, czystość itd.
Wymiar infrastrukturalny (toalety,
bary i restauracje, obiekty
zakwaterowania, parkingi, kosze na

Wygodne ustawienia, place zabaw
dla dzieci, obsługa, atrakcyjność
wizualna, szereg udogodnień,
przestronność, udogodnienia, dobre
imprezy, krajobraz, czystość,
wygoda, oznakowanie, parking,
transport publiczny, rozsądne opłaty,
doświadczenie w parku,
bezpieczeństwo osobiste, renoma,
jakość posiłków, informacje
dotyczące poziomu usług, wybór
klientów, zaufanie, reagowanie
personelu.
Pracownicy,
Realizacja usług,
Edukacja,
Sfera materialna
Wymiary korzyści: efektywność i
przyjemność.

Narzędzie autorskie
25 twierdzeń
obejmujących
najważniejsze cechy
jakości parków
publicznych
(powstało na
podstawie wywiadów
z menedżerami
parków).

Teck-Yong Eng, Outi
Niininen (2005).

Souza Filho, Santos, Silva,
Elliff, (2014).

Infrastruktura materialna,
Rzetelność,
Reagowanie,
Pewność,
Empatia.

SERVQUAL (22
twierdzenia, cechy
zagregowane w 5
wymiarach).

Charilaos Kouthouris,
Konstantinos Alexandris
(2005).

Plaże .

Ogrody botaniczne.

Parki miejskie
(publiczne).

Usługi rekreacyjne w
rekreacji outdoorowej
(kajaki, biegi na
orientację i
łucznictwo).

Autorzy wskazują, że nie ma prostych
zależności pomiędzy wymiarami jakości i
korzyści a zachowanimi pozakupowymi
klientów. Nie można wskazać, które z
badanych wymiarów w największym stopniu
przyczyniają się do np. wzrostu ilości
rekomendacji, czy odwiedzin.
Porównano 11 plaż w Brazylii.
Zidentyfikowano dwie główne grupy plaż:
pierwsza grupa składa się z plaż z wyższym
wskaźnikiem ilości użytkowników, a tym
samym zapotrzebowaniem na rekreację i
aktywny wypoczynek, podczas gdy w drugiej
grupie znajdują się plaże o niższej ilości
użytkowników.
Cechy geośrodowiskowe odgrywają znacząca
rolę w ocenie jakości rekreacyjnej plaż, i są

Najważniejszym wymiarem wpływającym na
satysfakcje klienta jest wymiar atmosfera.
Oryginalny kwestionariusz SERVQUAL nie
jest ze statystycznego punktu widzenia
rzetelnym narzędziem badawczym w rekreacji
outdoorowej, gdyż wiele z badanych
wymiarów oraz cech jakości nie znajduje się
pod pełną kontrolą organizatora i dostawcy
usług.
Przy ocenie parków nie można opierać się na
jednym konwencjonalnym instrumencie
pomiaru. Wyniki oceny są zróżnicowane ze
względu na częstość odwiedzania parku.
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Foundation for
Environmental Education in
Copenhagen, Denmark
(1985).

The Urban Institute ICMA
Związek Miast Polskich

Blue Star Marina
Certification (The
International Marine
Certification Institute
(IMCI powstałe w 1996 r.w
Brukseli).

Gold Anchor International
Rating Scheme for Marinas,
prowadzony
przez Marina Industries
Association (MIA) z
Australii.

Blue Flag.

Narzędzie autorskie
oceny usług
wypoczynkowych i
terenów zielonych w
miastach (27
mierników
zagregowanych w 8
grupach).
Certyfikacja portów
jachtowych poprzez
nadawanie od 1 do 5
gwiazdek (Blue Star
Marina Certification
System).
Certyfikacja co dwa
lata.
Certyfikacja portów
jachtowych poprzez
nadawanie od 1 do 5
kotwiczek (Gold
Anchor International
Rating System).
Certyfikacja co dwa
lata.

śmieci, obiekty rekreacyjne, transport
publiczny, dostęp do plaży,
intensywności użytkowania,
ratownicy).
Działania na rzecz edukacji
ekologicznej.
Jakość wody.
Ekologiczne zarządzanie.
Bezpieczeństwo oraz jakość usług.

Zadowolenie.
Stopień zatłoczenia.
Fizyczna atrakcyjność.
Jakość utrzymania obiektów.
Bezpieczeństwo.
Dostępność.
Różnorodność interesujących działań.
Uprzejmość personelu.
Zatwierdzenie / autoryzacja
Prezentacja zewnętrzna
Bezpieczeństwo
Instalacja sanitarna i higiena
Usługi
Zaopatrzenie w żywność
Wypoczynek
Zarządzanie, ochrona środowiska i
utylizacja
Zimowanie.
Infrastruktura, wygląd,
prezentacja i czystość,
Miejsca do cumowania,
Chodniki, jasne przejścia, wymagana
szerokość i stabilność,
Pomoc w dokowaniu,
Udogodnienia (tankowanie, łączność,
radio, TV, telefon, wózki, łazienki,
pralnie, itp.)
System bezpieczeństwa

Plaże .

uzależnione od częstości użytkowania plaż
oraz ich urbanizacji.

Porty jachtowe certyfikowane
przez IMCI znajdują się m.in. w Niemczech,
Danii, Finlandii, we Włoszech
i Portugalii.

Usługi
wypoczynkowe i
tereny zielone

Porty jachtowe .

W Europie przy jego użyciu certyfikowane są
m.in. porty w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Błękitna Flaga jest wyróżnieniem
przyznawanym kąpieliskom i marinom
spełniającym najwyższe kryteria w zakresie:
działań na rzecz edukacji ekologicznej,
zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa
oraz jakości prowadzonych usług, czystości
wody.
W ocenie stosowane są zróżnicowane
mierniki. Dane są zbierane z różnych źródeł:
ankietowanie gospodarstw domowych,
ankietowanie użytkowników, ocena
wyszkolonych kontrolerów/auditorów,
kartografia, rejestry gminne.

Porty jachtowe.
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Wyżywienie
Aktualna strona internetowa.
Źródło: Hamilton J.A., Crompton J.L. More T.A., Identifying the Dimensions of Service Quality in a Park Context, Journal of Environmental Management, 1991, 32, 211220; Tomas S.R., Scott D., Crompton J.L., Assessing Service Quality and Benefits Sought Among Zoological Park Visitors. Journal of Park and Recreation Administration,
2003, 21(2), 105-124; Manigel U., IMCI Blue Star Marina Certification – A Transparent System To Indicate The Quality Level Of Marinas, “Journal of Coastal Research SI”,
61 123-125 MCRR3-2010 Conference Proceedings 2011; https://www.marinas.net.au/goldanchor (dostęp: 20.07.2016); Kouthouris C., Alexandris K., Can Service Quality
Predict Customer Satisfaction and Behavioral Intentions in the Sport Tourism Industry? An application of the SERVQUAL Model in an Outdoors Setting, “Journal of Sport
and Tourism”, 2005, No. 10(2); Eng T.Y., Niininen O., An integrative approach to diagnosing service quality of public parks, “Journal of Services Marketing”, 19(2), pp. 70–
80; Valcic I., Komšic J., Simpson N.C., Investigating Theme Park Service Quality by Using Modified Themequal Model. ToSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe,
Vol. 3, pp. 453-466, 2015; Souza Filho J.R., Santos R.C, Silva IR., Elliff C.I., Evaluation of recreational quality, carrying capacity and ecosystem services supplied by sandy
beaches of the municipality of Camaçari, northern coast of Bahia, Brazil, 2014,[in:] Proceedings 13th International Coastal Symposium (Durban, South Africa), eds. A.N.
Green, J.A.G. Cooper, “Journal of Coastal Research”, Special Issue No. 70, pp. 527-532; Murray D., Price B., Crilley G., Advocacy and Visitation Levels in Australian
Botanic Gardens: Process and Outcome Benefits, “Journal of Park & Recreation Administration”, Fall2007, Vol. 25 Issue 3, p67-88; http://blekitnaflaga.org/jak-otrzymacblekitna-flage/ (dostęp: 29.07.2016); http://www.blueflag.global/criteria/(dostęp: 29.07.2016); https://wallethub.com/edu/best-worst-cities-for-recreation/5144/; Jak skuteczne
są wasze usługi komunalne? Procedury oceny ich jakości. Tłum. z jęz. ang.: Tomasz Wicherkiewicz. Red.: Stanisław Mikołajczak, Joanna Proniewicz, Tomasz Weigt. Poznań
1998.

Powyższa analiza wskazuje na bardzo szeroki zakres badań podejmowanych w
odniesieniu do badania jakości produktów rekreacji typu outdoor. W wielu ocenach
wykorzystuje się różne modyfikacje metody SERVQUAL, wskazując niezmiennie na jej
niedoskonałości. W prowadzonych badaniach wskazuje się, że czynnikiem silnie
różnicującym wyniki oceny jest intensywność użytkowania danego obszaru oraz częstość
odwiedzin.
W podsumowaniu przeprowadzonej analizy dotychczasowych badań w zakresie oceny
jakości produktów rekreacyjnych można stwierdzić, że:


metody badawcze stosowane do oceny jakości produktów rekreacyjnych są:
 dostosowywane do ich specyfiki oraz poziomu złożoności (produkt prosty, produkt
złożony, produkt obszarowy, sieciowy) oraz ich cech charakterystycznych (np.
zróżnicowanie

ze

względu

na

zaangażowanie

instruktora

oraz

stopień

zaangażowania infrastruktury – urządzenia do ćwiczeń), a także rodzaju usług
(usługi prywatne, usługi publiczne); w odniesieniu do usług typu indoor częściej
wykorzystywane są oryginalne wersje modeli i metod oceny jakości tj.
SERVQUAL, SERVPERF i ich modyfikacje, Model Donabediana czy Bradyego,
Cronina. Natomiast w odniesieniu do oceny jakości produktów typu outdoor są
one najczęściej modyfikowane i dostosowywane do założeń konkretnego badania,
a przede wszystkim specyfiki badanego obszarowego produktu rekreacyjnego.
Zatem za każdym razem definiowany jest produkt, jego zakres, wymiary oraz
charakterystyki i cechy jakości. Można zatem wysunąć wniosek, że w odniesieniu
do rekreacji typu outdoor istniejące modele i metody oceny jakości najczęściej
stanowią przesłankę do twórczej implementacji własnych, autorskich metod, gdyż
mając na uwadze złożoność tego typu produktów, nie można oprzeć się na jednym
konwencjonalnym instrumencie pomiaru.
 pomimo krytyki, autorzy zmodyfikowanych metod oceny jakości usług
rekreacyjnych bazują w mniejszym lub większym zakresie na metodzie
SERVQUAL. Dotyczy to przede wszystkim koncepcji definiowania i oceny
jakości (jakość usług jako wynik porównania jakości oczekiwanej i jakości
postrzeganej), budowania narzędzi badawczych (ankieta zazwyczaj podobna jest w
swojej istocie do ankiety SERVQUAL i składa się z określonej ilości twierdzeń)
oraz stosowanych skal oceny (skala Likerta siedmio- lub pięciostopniowa).
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wyniki badań jakości mogą być w pewnych zakresach zróżnicowane ze względu na
płeć (szczególnie dotyczy to wymiarów i cech jakości związanych z czystością), wiek
(osoby w starszym wieku oczekują zwiększonej uwagi ze strony instruktora i
personelu) oraz różnice kulturowe (wpływają one na oczekiwania oraz percepcję
jakości usług, powodują, że narzędzia stosowane w jednym kraju wymagają istotnych
modyfikacji przy zastosowaniu w innych krajach, gdyż nie spełniają postulatu
wiarygodności ze statystycznego punktu widzenia (np. przy zastosowaniu testu
rzetelności skali Alfa Cronbacha61);



Ważnym problemem podnoszonym w badaniach jakości jest analiza zależności:
jakość usług, satysfakcja, wartość oraz zachowania pozakupowe klienta (w tym
lojalność, zaufanie).
Istotnym postulatem podnoszonym w literaturze i praktyce działania jest potrzeba

wypracowania standardowych narzędzi oceny jakości tak, aby można było je wykorzystywać
w celach benchmarkingu pomiędzy organizacjami świadczącymi usługi rekreacyjne,
obszarami rekreacyjnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego (miasta, gminy).
Przeprowadzona analiza wskazuje na nieliczne opracowania podejmujące tematykę
oceny jakości produktu rekreacyjnego miasta i gminy. Brakuje naukowych opracowań w tym
zakresie, podejmujących problematykę definiowania produktu rekreacyjnego miasta, modeli
oraz metod oceny jakości. Ocena elementów funkcji rekreacyjnej miasta dokonywana jest
najczęściej przy okazji większych projektów, związanych z badaniami na potrzeby takie jak:


konieczności opracowania założeń do planów strategicznych oraz diagnozy stopnia
osiągnięcia założonych w strategiach wskaźników62,



realizacji szerszych programów ewaluacyjnych mających na celu badanie jakości
życia mieszkańców63.



benchmarkingu miast64.

61

http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2
Fstreliab.html (dostęp: 15.07.2016).
62
Na przykład: A Recreational Needs Assessment for the Town of Dryden Recreation Commission
http://www.dryden.ny.us/recfiles/DRC_Needs_Assessment.pdf (dostęp: 29.07.2016); Recreation Programs and
Services Needs Assessment, http://www.windsorgov.com/DocumentCenter/View/3317 (dostęp: 29.07.2016);
Quality of Life Master Plan, http://www.strathmore.ca/include/get.php?nodeid=282 (dostęp: 29.07.2016).
63
Na przykład: Badanie jakości życia mieszkańców oraz jakości usług publicznych w Łodzi,
file:///C:/Users/Praca/Downloads/Raport_jakosci_zycia_mieszkancow---%20(1).pdf
(dostęp:
29.07.2016);
Jakość życia w Poznaniu, file:///C:/Users/Praca/Downloads/UMP_Jakosc_Zycia_2013_PL_ONLINE.pdf (dostęp
29.07.2016);
Mieszkańcy
Krakowa
Opinie
na
temat
życia
w
mieście,
http://dialogspoleczny.krakow.pl/files/objects/5728/35.pdf (dostęp: 29.07.2016); K. Noworól, Jakość i
dostępność usług publicznych oraz warunki życia jako priorytet strategiczny małopolskich miast. Przyczynek do
badania jakości życia w miastach, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 4(12)/2010, Zeszyty Naukowe Instytutu
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 105.
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Ocena najczęściej składa się z badania opinii mieszkańców oraz analizy danych
ilościowych. Opinie mieszkańców dotyczą:


oceny dostępności obiektów i terenów do uprawiania sportu i rekreacji,



możliwości udziału i udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych jako widz lub
uczestnik,



możliwości czynnego uprawniania sportu,



oceny infrastruktury i wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej miast (boiska, hale
sportowe, ścieżki rowerowe, baseny),



dostępności i jakości publicznych usług sportowo-rekreacyjnych (oferta sportowa dla
dzieci, młodzieży, dorosłych, otwarte miejsca rekreacji i wypoczynku).
Wskaźniki ilościowe pozwalają na obiektywną ocenę funkcji rekreacyjnej miasta i

gminy oraz dają możliwość przeprowadzania porównań pomiędzy jednostkami.
Przeprowadzona powyżej analiza stała się przesłanką do przedstawienia autorskiej propozycji
modelowego podejścia do oceny jakości produktu rekreacyjnego miasta i gminy, która
zostanie zaprezentowana w kolejnym punkcie.
2.3. Model zintegrowanej oceny jakości produktu rekreacyjnego miasta/gminy –
propozycja podejścia badawczego.
Złożoność produktów rekreacji fizycznej wymaga przyjęcia w badaniach jakości
perspektywy, w której produkt rekreacyjny będzie oceniany nie tylko na poziomie
organizacji, ale również jako produkt miasta czy gminy. Wynika to z faktu, że klienci
korzystają z

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

oraz

wielu

usług rekreacyjnych

oferowanych przez miasto i gminę, jej jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, z którymi
są podpisane umowy (np. wynajmu, organizacji imprez rekreacyjnych, związanych ze
zleceniem zadań gminy itp.). Zatem na ocenę jakości składa się ocena wszystkich elementów,
tworzących produkt rekreacyjny miasta oraz wzajemnych interakcji i relacji między nimi. W
takim podejściu wymiary oraz charakterystyki jakości produktu rekreacyjnego w miastach i
gminach powinny zostać poszerzone o charakterystyki i cechy związane z oceną walorów
naturalnych i ich dostępności (szlaki do wędrówek górskich i nizinnych, trasy turystyczne –
rowerowe, nordic walking, promenady, siłownie na świeżym powietrzu itp.), infrastruktury
materialnej,

dostępności

transportowej,

stanu

i

ochrony

środowiska

naturalnego,

infrastruktury drogowej oraz technicznej, a także takich elementów jak: bezpieczeństwo
64

Na przykład:
29.07.2016).

https://wallethub.com/edu/best-worst-cities-for-recreation/5144/#methodology

(dostęp:
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mieszkańców, rekreantów czy turystów w mieście/gminie, sposób świadczenia usług (np.
wypożyczalnie rowerów i innego sprzętu sportowego), warunki rozwoju gospodarczego
obszaru, atrybuty estetyczno-emocjonalne, społeczne, organizacyjne, jakość wzajemnych
relacji pomiędzy podmiotami tworzącymi sieć a jej liderem – jednostką samorządu
terytorialnego

(cechy

związane

z

wzajemnym

polecaniem,

informowaniem,

rekomendowaniem, kompleksowością oferty, wiązaniem usług – pakietowanie usług lub
budowaniem wspólnej oferty rynkowej).
Dlatego narodziła się potrzeba stworzenia Modelu zintegrowanej oceny jakości
produktu rekreacyjnego miasta i gminy, który stanowiłby teoretyczną koncepcję porządkującą
dotychczasową wiedzę na temat oceny jakości produktów rekreacyjnych miasta i gminy65.
Model ten pozwala na ocenę produktu z punktu widzenia klienta, mieszkańca,
odwiedzającego czy turysty. Model ten oparto na następujących założeniach:
1. Ocena powinna mieć charakter holistyczny i obejmować wszystkie elementy tworzące
produkt rekreacyjny miasta i gminy oraz obejmować całość doświadczeń klienta w
kontakcie z produktem oraz tworzącymi go organizacjami.
2. Ocena powinna mieć charakter wielowymiarowy oraz wielopoziomowy66. Ocena
powinna być przeprowadzana zarówno na poziomie poszczególnych organizacji
współtworzących produkt, relacji pomiędzy nimi, jak i na poziomie miasta/gminy.
3. Ocena powinna mieć charakter zintegrowany i obejmować nie tylko ocenę jakości, ale
także ocenę satysfakcji, wartości produktu oraz zachowania pozakupowe klienta. W
normie ISO 9000:2015 podkreśla się, że jakość wyrobów i usług obejmuje nie tylko
ich zamierzone funkcjonowanie i uzyskane wyniki, ale także sposób postrzegania ich
wartości i ocenę korzyści dla klienta67. Takie podejście pozwala na uchwycenie
zależności pomiędzy wymienionymi elementami, co ma istotne znaczenie z punktu
widzenia zarządzania jakością produktu rekreacyjnego miasta i gminy.
Propozycję zintegrowanego modelu oceny jakości sieciowego produktu rekreacyjnego
miasta/gminy zaprezentowano na rys. 2.8.

65

Model ma również zastosowanie do oceny jakości pozostałych rekreacyjnych produktów obszarowych tj.
parki, plaże, kompleksy leśne, ogrody zoologiczne itp.
66
M.K. Brady, J.J. Cronin, Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical
Approach, “Journal of Marketing”, July 2001, p. 34-49; J.A.M. García, L.M. Caro, Rethinking perceived service
quality: An alternative to hierarchical and multidimensional models, “Total Quality Management & Business
Excellence”, Jan2010, Vol. 21 Issue 1, p93-118.
67
PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, PKN Warszawa 2016, s. 6.
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WJ – wymiar jakości, WS – wymiar satysfakcji, WW – wymiar wartości, J-charakterystyka/cecha jakości, S –
cecha satysfakcji, W – cecha wartości, CJ-miernik/wskaźnik jakości, CS – miernik/wskaźnik satysfakcji, CW –
miernik/wskaźnik wartości.

Rys. 2.8. Zintegrowany model oceny jakości sieciowego produktu rekreacyjnego
miasta/gminy.
Źródło: Opracowanie własne.

Podstawą do przeprowadzenia oceny jakości produktu rekreacyjnego miasta i gminy
jest jego dokładna identyfikacja poprzez określenie tworzących go polityk, elementów oraz
działań. W dalszej kolejności należy zdefiniować wymiary, charakterystyki i cechy jakości
produktu wykorzystując jeden z opisanych modeli oceny jakości bądź konstruując własny
autorski model oceny. Poniżej zaprezentowano przykładową propozycję opartą na Metodzie
SERVQUAL.
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Tabela 2.6.
Propozycja modyfikacji wymiarów jakości oraz cech i charakterystyk jakości w metodzie
SERVQUAL do oceny jakości produktu rekreacyjnego miasta
Wymiary jakości
Infrastruktura
materialna

Rzetelność

Reagowanie
na
potrzeby klienta

Pewność

Istotne elementy wymiaru jakości
infrastruktura i baza sportowo-rekreacyjna
– typu outdoor i indoor, atrakcyjność
turystyczna, infrastruktura drogowa, stan
środowiska naturalnego, system informacji
o usługach rekreacyjnych miasta/gminy (w
sensie infrastrukturalnym)
bezpieczeństwo
publiczne,
higiena,
organizacja
procesów
usługowych,
działanie zgodnie z przepisami prawa,
gwarancja jakości, sieciowe standardy
jakościowe
system
informacji
o
usługach
rekreacyjnych ( w sensie przepływu
informacji), nowe innowacyjne produkty
rekreacyjne,
asortyment
usług,
pakietowanie usług, nowe metody
promocji, dystrybucji, sprzedaży, strategie
cenowe, reagowanie na zmiany w
potrzebach klientów, wzajemne polecanie
się i rekomendowanie
kwalifikacje
pracowników,
zaufanie,
standardy jakościowe obsługi klienta,

elastyczność,
przychylność
lokalnej
społeczności,
etyka,
zrównoważony
rozwój miasta/gminy, edukacja klienta,
autentyczność, wiarygodność
Źródło: opracowanie własne.
Empatia

Charakterystyki i cechy jakości wybrane
standard, funkcjonalność, czystość, wygląd,
nowoczesność,
stan
wyposażenia,
oznakowanie, czytelność, łatwość dostępu

terminowość, zgodność, certyfikaty jakości,
gwarancja jakości, standardy jakości

czas reagowania, czas oczekiwania, czas
obsługi, jakość informacji, szybkość,
odpowiedniość i korzystność produktów,
sposobów dystrybucji, promocji i cen,
aktualność, dostępność, szerokość i
głębokość
asortymentu,
czytelność,
zrozumiałość procedur, ilość dokumentów,
poziom skomplikowania procesu
jakość i ilość pracowników, kompetencje,
grzeczność,
wiarygodność,
rzetelność,
zrozumienie
klienta,
informacja
nt.
procedury realizacji procesu
wygoda,
dobre
samopoczucie,
brak
poczucia zagrożenia

Również Model Donabediana może stać się użyteczną koncepcją teoretyczną do
tworzenia narzędzi oceny jakości produktu rekreacyjnego na poziomie miasta i gminy
(opierając się na rekreacyjnym łańcuchu wartości).

Tabela 2.7.
Koncepcja oceny jakości sieciowego produktu rekreacyjnego miasta/gminy z wykorzystaniem
Modelu Donabediana
Model oceny

Wymiary
jakości

Model
Struktura.
Donabediana.

Charakterystyki i cechy jakości rekreacyjnego produktu sieciowego miasta
Zasoby materialne (infrastruktura i baza sportowo-rekreacyjna – typu outdoor i
indoor, atrakcyjność turystyczna, infrastruktura drogowa, stan środowiska
naturalnego, system informacji o usługach rekreacyjnych miasta/gminy (w sensie
infrastrukturalnym).
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Zasoby ludzkie (ilość i kwalifikacje personelu).
Struktura organizacyjna.
Procesy.

Procesy związane ze świadczeniem usługi dla klienta, które obejmują działania tj.
informacja
o
ofercie
miasta/gminy,
rezerwacja/zapisanie
się,
dojazd/transport/parking, usługi (recepcja, usługi rekreacyjne, wyżywienie, sfera
sanitarna, szatnie, wypożyczalnia sprzętu sportowego, noclegi itp.), współpraca
pomiędzy podmiotami, wymiana informacji, polecanie, rekomendowanie, obsługa
posprzedażna - utrzymywanie kontaktów/informacja zwrotna.

Efekty.

Rozumiane jako zmiana stanu zdrowia, poprawa sprawności fizycznej i
samopoczucia, wiedzy na temat zdrowia i ruchu, pozytywne zmiany w
zachowaniach klienta, poziom satysfakcji z usług.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Donabedian A., The Quality of Care How Can It Be Assessed? From
the University of Michigan School of Public Health, Ann Arbor.Jama Sept. 1988, vol. 260, no 12.

Innym przykładem modyfikacji metody SERVQUAL w odniesieniu do produktów
obszarowych jest połączenie jej z koncepcją łańcucha wartości68. Ocena nadal opiera się na
badaniu jakości oczekiwanej oraz jakości postrzeganej69, natomiast jako wymiary jakości
przyjmuje się procesy i działania jakie są podejmowane w rekreacyjnym łańcuchu wartości.
Dodatkowo można definiować cechy jakości w grupach charakterystyk zaproponowanych w
oryginalnej wersji SERVQUAL. Przykładowe rozwiązanie w tym zakresie prezentuje tabela
2.8.
Tabela 2.8.
Propozycja modyfikacji metody SERVQUAL w oparciu o koncepcję
rekreacyjnego łańcucha wartości
Wymiary jakości
Informacja o ofercie/produkcie
rekreacyjnym.

Rezerwacja/zapisanie się.

Dojazd/transport/parking.

Charakterystyki i cechy jakości - wybrane
Infrastruktura materialna – technologie komunikacyjne, strona
internetowa, media społecznościowe, jakość materiałów informacyjnych.
Reagowanie na potrzeby klienta - szybkość interakcji .
Rzetelność – wiarygodność informacji.
Empatia – indywidualizacja informacji.
Pewność - otrzymywanie informacji zwrotnej.
Infrastruktura materialna - technologie komunikacyjne (np.
rezerwacja on-line).
Reagowanie na potrzeby klienta - szybkość interakcji, szybkość
obsługi.
Rzetelność – wiarygodność informacji.
Empatia – indywidualizacja.
Pewność - otrzymywanie informacji zwrotnej, uprzejmość.
Infrastruktura materialna - oznakowanie dojazdu, stan techniczny
parkingu, ilość miejsc, opłaty.
Reagowanie na potrzeby klienta – ilość i dogodność połączeń.
Rzetelność – wiarygodność informacji,.
Empatia – rezerwacja miejsca na parkingu

68

Przykład w odniesieniu do obszarowych produktów turystycznych prezentuje: A.A. Lopez-Toro, R. DıazMunoz, S. Perez-Moreno, An assessment of the quality of a tourist destination: The case of Nerja, Spain. Total
Quality Management Vol. 21, No. 3, March 2010, s. 273.
69
Można tez zastosować metodę SERVPERF.
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Pierwszy
kontakt/pierwsze
wrażenie/recepcja.

Usługi (rekreacyjne, wyżywienie,
sfera
sanitarna,
szatnie,
wypożyczalnia
sprzętu
sportowego, noclegi itp.).

Atrakcyjność – infrastruktura i
środowisko (dotyczy głównie
aktywności typu outdoor).

Wyjazd/wrażenia/samopoczucie.

Utrzymywanie
kontaktów/informacja zwrotna
(satysfakcja, lojalność).

Pewność - otrzymywanie informacji zwrotnej, uprzejmość jakość
połączeń komunikacji miejskiej,.
Infrastruktura materialna- oznakowanie, udogodnienia, wyposażanie,
meble, stan techniczny, dostępność, wygląd pracowników, czystość
Reagowanie na potrzeby klienta – ilość pracowników, szybkość
reakcji, zdolność do odpowiadania na pytania/dostarczania informacji,
dostępność pracowników
Rzetelność - wiarygodność informacji, zgodność z umową
Empatia – indywidulane podejście do klienta
Pewność – uprzejmość, zdolność do zrozumienia klienta, kwalifikacje,
profesjonalizm, kompetencje pracowników
Usługi rekreacyjne/usługi wyżywienia/usługi
sanitarne/szatnie/wypożyczanie itd. (dla każdej z usług należy dokonać
osobno oceny).
Infrastruktura materialna- oznakowanie, udogodnienia, wyposażanie,
meble, stan techniczny, dostępność, wygląd pracowników, czystość.
Reagowanie na potrzeby klienta – ilość pracowników, szybkość
reakcji, zdolność do odpowiadania na pytania/dostarczania informacji,
dostępność pracowników, zakres i szerokość oferty, dostosowanie do
oczekiwań klienta.
Rzetelność - bezpieczeństwo, higiena, organizacja procesów
usługowych, działanie zgodnie z przepisami prawa, gwarancja jakości,
sieciowe standardy jakościowe, zgodność z umową.
Empatia – indywidulane podejście do klienta, wsparcie, motywacja.
Pewność – uprzejmość, zdolność do zrozumienia klienta, kwalifikacje,
profesjonalizm, kompetencje pracowników.
Infrastruktura materialna- oznakowanie, stan techniczny urządzeń,
ilość urządzeń, opłaty, czystość.
Reagowanie na potrzeby klienta – ilość i dogodność usług, dostępność.
Rzetelność - wiarygodność informacji, instrukcje użytkowania,
regulaminy, bezpieczeństwo.
Empatia – rezerwacja, brak przeludnienia.
Pewność – certyfikaty jakości, kompetencje obsługi.
Infrastruktura materialna- oznakowanie wyjazdu, opłaty.
Reagowanie na potrzeby klienta – ilość i dogodność połączeń.
Rzetelność - wiarygodność informacji, relacja cena/jakości.
Empatia – indywidualizacja kontaktu z klientem lojalnym.
Pewność - otrzymywanie informacji zwrotnej, uprzejmość jakość
połączeń komunikacji miejskiej.
Infrastruktura materialna - technologie komunikacyjne, strona
internetowa, media społecznościowe, fora.
Reagowanie na potrzeby klienta – szybkość reakcji na zapytania,
skargi klientów, szybkość zmian w ofercie i procesach usługowych.
Rzetelność – wiarygodność informacji, doskonalenie procesów,
certyfikaty jakości.
Empatia – indywidualizacja kontaktu z klientem lojalnym.
Pewność –podnoszenie kompetencji personelu (szkolenia).

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione powyżej propozycje mają charakter autorski i mogą stać się podstawą
do tworzenia własnych narzędzi badawczych (np. ankiet), dostosowanych do specyfiki
miasta/gminy. Jest to obszar, który z pewnością wymaga dalszej eksploracji teoretycznej oraz
badawczej.
Jak już wcześniej podkreślono ocena powinna mieć charakter zintegrowany i
obejmować nie tylko ocenę jakości, ale także ocenę satysfakcji, wartości oraz zachowań
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pozakupowych klienta. Takie podejście pozwala na uchwycenie zależności pomiędzy
wymienionymi elementami, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia zarządzania jakością
produktu rekreacyjnego miasta i gminy. Tabela 2.9 prezentuje autorską propozycję w tym
zakresie.

Tabela 2.9.
Zintegrowany model oceny jakości sieciowego produktu rekreacyjnego miasta/gminy –
propozycja podejścia z wykorzystaniem metody SERVQUAL oraz wskazaniem mierników
cech jakości
Wymiary
jakości

Istotne elementy
wymiaru jakości

Infrastruktura
materialna.

Baza i infrastruktura
rekreacyjna i
sportowa,
infrastruktura
drogowa, stan
środowiska
naturalnego, system
informacji i
promocji (w sensie
infrastrukturalnym).
Bezpieczeństwo,
higiena, organizacja
procesów
usługowych,
działanie zgodnie z
przepisami prawa,
gwarancja jakości,
sieciowe standardy
jakościowe.
System informacji i
promocji (w sensie
przepływu
informacji), nowe
innowacyjne
produkty
rekreacyjne,
asortyment usług,
pakietowanie usług,
nowe metody
promocji,
dystrybucji,
sprzedaży, strategie
cenowe, reagowanie
na zmiany w
potrzebach klientów,
wzajemne polecanie
się i
rekomendowanie.

Rzetelność.

Reagowanie
na potrzeby
klienta.

Pewność.

Kwalifikacje
pracowników,

Charakterystyki
i cechy jakości wybrane
Standard,
funkcjonalność,
czystość, wygląd,
nowoczesność,
stan wyposażenia,
oznakowanie,
czytelność,
łatwość dostępu,
ilość urządzeń,
dostępność.
Terminowość,
zgodność,
certyfikaty
jakości, gwarancja
jakości, standardy
jakości.

Jakość informacji,
szybkość,
odpowiedniość i
korzystność
produktów,
sposobów
dystrybucji,
promocji i cen,
aktualność,
dostępność,
szerokość i
głębokość
asortymentu,
czytelność,
zrozumiałość
procedur, ilość
dokumentów,
poziom
skomplikowania
procesu.
Jakość i ilość
pracowników,

Mierniki/wskaźniki

Źródła i metody
pozyskiwania
danych

Wskaźniki finansowe
(koszty, cena).
Wskaźniki związane z
czasem (np. czas obsługi
klienta, czas oczekiwania na
usługę).
Wskaźniki jakościowe
(ocena jakości w skali np.
1-5).
Wskaźniki finansowe
(koszty, cena).
Wskaźniki związane z
czasem (np. czas obsługi
klienta, czas oczekiwania na
usługę).
Wskaźniki jakościowe
(ocena jakości w skali np.
1-5).
Wskaźniki finansowe
(koszty, cena).
Wskaźniki związane z
czasem (np. czas obsługi
klienta, czas oczekiwania na
usługę, czas reagowania,
czas oczekiwania, czas
obsługi).
Wskaźniki jakościowe
(ocena jakości w skali np.
1-5).

Ankietowanie
gospodarstw
domowych,
Ankietowanie
użytkowników,
Ocena
przeprowadzana
przez
wyszkolonych
kontrolerów/
auditorów,
Kartografia,
Rejestry
miejskie/gminne,
Dane finansowoksięgowe.

Wskaźniki finansowe
(koszty, cena).
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zaufanie, standardy
jakościowe obsługi
klienta.

Empatia.

Elastyczność,
przychylność
lokalnej
społeczności, etyka,
zrównoważony
rozwój, edukacja
klienta,
wiarygodność.

Satysfakcja.

Subiektywna reakcja
emocjonalna klienta.

Wartość.

Zależność pomiędzy
uzyskanymi
korzyściami a
poniesionymi
kosztami.

Zachowania
pozakupowe.

Lojalność klienta.

kompetencje,
grzeczność,
wiarygodność,
rzetelność,
zrozumienie
klienta,
informacja nt.
procedury
realizacji procesu.
Wygoda, dobre
samopoczucie,
brak poczucia
zagrożenia.

Poziom
zadowolenia ze
świadczonych
usług,
infrastruktury
materialnej,
Ocena korzyści
materialnych i
niematerialnych,
ocena kosztów
finansowych,
psychicznych,
emocjonalnych,
Deklaracja
ponownej wizyty i
zakupów,
pozytywna opinia
i rekomendacje.

Wskaźniki związane z
czasem (np. czas obsługi
klienta, czas oczekiwania na
usługę).
Wskaźniki jakościowe
(ocena jakości w skali np.
1-5).
Wskaźniki finansowe
(koszty, cena).
Wskaźniki związane z
czasem (np. czas obsługi
klienta, czas oczekiwania na
usługę).
Wskaźniki jakościowe
(ocena jakości w skali np.
1-5).
Wskaźnik satysfakcji –
ocena poziomu
zadowolenia.

Ocena relacji korzyści
usługi do ceny.

Wysokość wydatków.
Ilość nabywanych dóbr.
Stopień utrzymania
klientów (ostatni zakup,
częstotliwość zakupów,
długotrwałość relacji,
kontynuacja użytkowania).
Prawdopodobieństwo
utrzymania klienta w
przyszłości – skłonność do
dokonania zakupu.
Prawdopodobieństwo
pozyskania klienta – stopień
rekomendacji.

Źródło: opracowanie własne.

Zintegrowany pomiar jakości produktu rekreacyjnego miasta i gminy wymaga
przypisania do charakterystyk i cech jakości, wartości oraz satysfakcji, mierników
ilościowych i jakościowych, opisujących właściwości produktów/usług oraz przebieg
procesów. Mierniki te mogą mieć charakter wskaźników finansowych (koszty jakości, obroty,
zyski, rentowność), wskaźników związanych z czasem (np. czas obsługi klienta, czas
oczekiwania na usługę), wskaźników zadowolenia klienta (ilość reklamacji, ocena
satysfakcji), lojalności klienta (udział stałych klientów w ogólnej liczbie obsłużonych
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klientów, liczba beneficjentów karty Multisport). W ocenie jakości można wykorzystać też
zestaw wskaźników ilościowych tj.70: liczba mieszkańców miasta przypadających na 1
ogólnodostępny obiekt sportowo-rekreacyjny, liczba członków klubów sportowych, liczba
dzieci przypadających na liczbę ogródków jordanowskich, średnia kwota dofinansowania
jednego projektu organizacji sportowych, liczba projektów dofinansowanych przez miasto,
liczba zarejestrowanych podmiotów (kluby sportowe i inne organizacje sportowe), liczba
osobostartów w miejskich programach rekreacyjno-sportowych, liczba uczestników miejskich
programów rekreacyjno-sportowych, liczba uczestników projektów dofinansowanych z
budżetu miasta, liczba uczestników miejskich imprez sportowych, liczba dzieci i młodzieży
objętych działaniem klubów dotowanych przez miasto, liczba mistrzów sportowych
otrzymujących stypendium z budżetu miasta, liczba mistrzów sportowych reprezentujących
miasto, liczba ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, liczba organizacji
pozarządowych działających w obszarze sportu, liczba imprez sportowych o randze lokalnej i
ponadlokalnej, liczba publicznych obiektów sportowych, częstotliwość korzystania z terenów
rekreacyjnych, liczba godzin zajęć sportowych w tygodniu w szkołach na 1 ucznia,
częstotliwość aktywności fizycznej, liczba zorganizowanych imprez masowych, liczba
międzynarodowych imprez sportowych. Satysfakcja klienta będzie oceniana poprzez
wskaźniki zadowolenia, natomiast ocena wartości dotyczy relacji ceny/poniesionych kosztów
do uzyskanej jakości/postrzeganej jakości usług. Dla każdego wskaźnika powinna być
określona norma (np. w %, minutach, liczbie sztuk, poziomie zadowolenia itp.). Jest to
niezbędne do poprawnej oceny monitorowania postępów w zakresie doskonalenia jakości
oraz podjęcia odpowiednich działań doskonalących (korygujących i zapobiegawczych) w
momencie pojawienia się rozbieżności.
W celu zapewnienia poprawności metodycznej badania można wykorzystać
wymagania zawarte w poradniku przygotowywanym przez ISO71 oraz IAF72 w zakresie
badania jakości produktów. Ocena jakości powinna być traktowana jako stały proces, który
obejmuje zbiór zintegrowanych czynności tj.73:
1. Określenie zakresu badania (określenie grupy produktów, identyfikacja elementów
tworzących produkt rekreacyjny miasta/gminy, określenie grup klientów)
2. Określenie technik pozyskiwania informacji zwrotnej.
70

Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami
samorządu terytorialnego, file:///C:/Users/Praca/Downloads/98139_0.pdf (dostęp: 29.07.2016);
71
International Standarisation Organisation Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna.
72
International Accreditation Forum Międzynarodowe Forum Akredytacyjne.
73
Por. M. Bugdol, P. Jedynak, Współczesne systemy zarządzania. Jakość. Bezpieczeństwo. Ryzyko, Wyd. One
Press, Helion 2012, s. 39-44.

117
117

3. Określenie częstotliwości prowadzenia badań.
4. Określenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań.
5. Określenie sposobu analizy uzyskanych danych (analiza trendów w zakresie
kształtowania się poziomu satysfakcji, wymagań i oczekiwań klientów w organizacji i
na tle branży).
Poprzez określenie zakresu badania ustala się poziom prowadzenia oceny (produkt
rekreacyjny podmiotu, produkt rekreacyjny miasta) oraz grupę klientów, która zostanie objęta
badaniem. W badaniach jakości można wykorzystać szeroki wachlarz modeli oraz metod i
technik zaprezentowanych w poprzednich punktach rozdziału. Należy w badaniu
pilotażowym zbadać wiarygodność narzędzia badawczego (np. ankiety) przy zastosowaniu
metod statystycznych (np. test alfa Crombacha, który służy do szacowania rzetelności skali).
Zasadniczą przesłanką wyboru źródła informacji oraz metody pomiaru jest zakres,
kompletność, dostępność oraz wiarygodność uzyskanych informacji, koszt ich pozyskania,
niedogodności stwarzane klientom związku z uzyskaniem informacji, odpowiedni dobór
próby badawczej, przesunięcie czasowe pomiędzy momentem konsumpcji a momentem
dokonania pomiaru74. Źródła informacji oraz metody i techniki zbierania danych na potrzeby
oceny jakości produktu rekreacyjnego przedstawiono w tabeli 2.10.

Tabela 2.10.
Źródła informacji oraz metody i techniki zbierania danych na potrzeby oceny jakości
produktu rekreacyjnego
Źródła wtórne

Skargi, zażalenia i reklamacje.
Referencje od klientów.
Raporty pracowników
pierwszego kontaktu.
Dokumenty handlowe.
Sprawozdania.
Artykuły w mediach.
Informacje na stronie www
klienta.
Informacje na forach
internetowych.
Informacje na portalach
społecznościach.
Informatory o atrakcjach, mapy
np. ścieżek rowerowych.

Źródła pierwotne
Metody sondażowe pośrednie

Metody sondażowe bezpośrednie

Metoda ankietowa (ankieta
pocztowa, telefoniczna, internetowa
itp.).
Wywiady telefoniczne.
Skargi wymuszone.
Wypadki krytyczne (Critical
Incident Technique).

Metody ankietowe (np. SERVQUAL,
SERVPERF).
Wywiady grupowe i osobiste
Obserwacja (np. Mystery Shopping)
Eksperymenty.
Metody graficzne (np. storyboarding).
Audity i kontrole.

74

J. Kandampully, C. Moki, B. Sparks, Service Quality Management in Hospitality, Tourism and Leisure,
Routledge 2001, s. 171-180.

118
118

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kaczmarczyk S., Metody badania jakości produktu, [w:] Rynkowe
mechanizmy kształtowania jakości, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 147154; Lisiecka K., Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 66-78; Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L.,
Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, WN PWN Warszawa 2010, s. 101-115.

Istotnym czynnikiem decydującym o doborze źródła oraz metody, techniki badawczej jest
również moment prowadzenia badania (przed zakupem, w trakcie procesu konsumpcji oraz
po zakupie). Najczęściej stosowanym narzędziem do pomiaru jakości usług rekreacyjnych
jest ankieta, jednak, mając na uwadze kompletność informacji, powinna być ona uzupełniona
innymi technikami i narzędziami badawczymi tj.: analizą stron i forów internetowych,
wywiadami z klientami, obserwacją (bardzo popularna jest metoda Mystery Shopping) czy
audit. Warunkiem użyteczności wyników badania jakości jest ich systematyczność i
odpowiednia częstotliwość, a także stałość narzędzi badawczych tak, aby zachować
porównywalność (pozwala to ocenić, w jaki sposób działania w zakresie doskonalenia jakości
usług przekładają się na ocenę klientów). Istotne znaczenie ma również ustalenie osób
odpowiedzialnych za prowadzenie badań (np. menedżer w organizacji, pracownik urzędu
miasta, gminy) oraz gromadzenie danych na potrzeby doskonalenia jakości produktu
rekreacyjnego miasta w odpowiedniej bazie danych dostępnej dla zainteresowanych stron.
2.4. Podsumowanie i kierunki dalszych badań
Podsumowując rozważania podjęte w niniejszym rozdziale należy podkreślić, że
ocena jakości produktu rekreacyjnego zarówno na poziomie pojedynczej organizacji, jak
obszaru, jakim jest miasto i gmina, jest zadaniem złożonym, które wymaga spójnego
metodycznego podejścia. Poważnym wyzwaniem w ocenie jakości produktu rekreacyjnego
miast

i

gmin

jest

jednoczesne

uwzględnienie

ich

specyfiki

jako

złożonych

sieciowych/obszarowych produktów oraz usług publicznych. Ma to krytyczne znaczenie w
definiowaniu wymiarów oraz charakterystyk i cech jakości, które będą podlegały ocenie oraz
interpretacji. Prowadzone badania potwierdzają, że wciąż nie ma zgody w zakresie
definiowania produktu rekreacyjnego miasta i gminy, jednoznacznego określenia wymiarów,
charakterystyk oraz cech jakości. Stąd uznane metody oceny jakości tj. np. SERVQUAL są
nieustannie modyfikowane, gdyż nie oddają ich specyfiki. Rosnące zapotrzebowanie na
odpowiedniej jakości usługi rekreacyjne jako ważnej determinanty jakości życia, staje się
bodźcem do rozwoju badań w tym zakresie. Sytuacja ta niewątpliwie wyznacza nowe pola
eksploracji teoretycznej oraz praktycznej. Trwają nieustanne prace nad zdefiniowaniem
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wymiarów jakości, stworzeniem wiarygodnych modeli oceny bądź wykorzystaniem już
istniejących metod i technik do oceny produktów rekreacyjnych.
Należy zwrócić też uwagę na fakt, że często nie odróżnia się jednoznacznie badania
satysfakcji klienta od badania jakości usług (na tę problematykę zwrócono uwagę w
rozdziale). Do badania satysfakcji próbuje się stosować automatycznie metody i narzędzia
stworzone do oceny jakości usług. Takie podejście może spowodować błędną interpretację
wyników badania i trudności z uchwyceniem tych charakterystyk i cech jakości, które
znajdują się pod kontrolą organizacji, istotnie wpływają na ocenę jakości usług rekreacyjnych
oraz mogą być doskonalone (jak już wcześniej podkreślano, przedmiotem oceny jakości
powinny być te charakterystyki i cechy jakości, które znajdują się pod kontrolą organizacji
oraz klient potrafi je ocenić z zastosowaniem różnych metod i technik oceny bezpośredniej i
pośredniej).
Dokonany w rozdziale przegląd propozycji teoretycznych i praktycznych oraz propozycja
modelu zintegrowanej oceny jakości produktu rekreacyjnego miasta i gminy mają pomóc w
zaprojektowaniu poprawnego procesu badawczego z określeniem metod, technik, narzędzi w
ramach założonej metodyki badawczej. Jest to warunkiem wiarygodności uzyskanych
wyników badania, tym samym umożliwia wykorzystanie ich do podejmowania przez
zarządzających miastem/gminą odpowiednich i odpowiedzialnych decyzji w zakresie
planowania, realizacji i doskonalenia produktu rekreacyjnego. W czasach, gdy stawiane są
nieustannie pytania o: skuteczność i efektywność wydatkowania środków publicznych na
realizację różnych polityk i działań oraz partnerstw zawieranych z podmiotami prywatnymi,
równość, dostępność, udział finansowania prywatnego, współfinansowanie usług –
metodyczna poprawność, wiarygodność, powtarzalność oraz ciągłość oceny jakości stają się
krytycznie ważnymi kwestiami w udowadnianiu postępu w doskonalenia jakości usług
rekreacyjnych oraz potrzeby dalszych nakładów na infrastrukturę i ich ofertę.
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Rozdział

3.

Znormalizowane

systemy

zarządzania

jako

narzędzia

zintegrowanego podejścia do kształtowania jakości produktu rekreacyjnego
miasta i gminy
Systemy zarządzania jakością są jednym z instrumentów realizacji polityk publicznych
w zakresie rekreacji na poziomie samorządów, organizacji biznesowych i non profit oraz ich
wzajemnych relacji. Celem rozdziału jest prezentacja rozwoju koncepcji Kompleksowego
Zarządzania Jakością w organizacjach publicznych oraz narzędzi jej wdrażania w postaci
znormalizowanych systemów zarządzania jakością. W rozdziale omówiono najważniejsze
systemy zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem standardów dedykowanych
organizacjom świadczącym usługi w rekreacji oraz wskazano na możliwości integracji tych
systemów. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest autorska koncepcja systemowego
zarządzania jakością produktu rekreacyjnego miasta i gminy.
3.1. Rozwój koncepcji Kompleksowego Zarządzania Jakością w organizacjach
publicznych
Przyjmuje się, że podstawy teoretyczne Kompleksowego Zarządzania Jakością dały
zapoczątkowane w 1950 roku wystąpienia Deminga i Jurana dla przedsiębiorców japońskich.
Natomiast praktycznie idea ta została rozwinięta głównie w japońskich firmach w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Doprowadziło to w połowie lat siedemdziesiątych do
zrównania się, a następnie do wyprzedzenia przez Japonię rozwiniętych państw Europy
Zachodniej oraz USA pod względem poziomu jakościowego produktów. Japoński „cud
gospodarczy”

spowodował

upowszechnienie

w

gospodarce

globalnej

koncepcji

Kompleksowego Zarządzania Jakością (Total Quality Management TQM) jako właściwej
metody podnoszenia skuteczności i efektywności organizacji, jak również nieustannego
doskonalenia jakości jej wyrobów i usług. Zarządzanie jakością określa filozofię działania, u
podłoża której leżą zmiany w systemie społecznym oraz organizacyjno-technicznym oraz
sposobach kształtowania relacji pomiędzy organizacją publiczną oraz jej klientami,
dostawcami, kooperantami i innymi interesariuszami. Definicje i charakterystyki TQM różnią
się szczegółowością. Jednak większość z nich eksponuje kluczowe elementy TQM tj.1:

1



orientacja na klienta (wewnętrznego i zewnętrznego),



proces ciągłych zmian i usprawnień,

R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 141.
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totalnego, świadomego wagi jakości, zaangażowania pracowników na wszystkich
szczeblach wraz z zapewnieniem przywództwa i pracy grupowej,



doskonalenia przez ciągłą edukację realizowaną w ramach programu szkoleń i
treningów,



zapewnienia ciągłej zdolności do dostosowań kluczowych procesów, przy ścisłej
obserwacji i pomiarze,



dążenia do kształtowania pożądanych stosunków z dostawcami.
Na fali New Public Management NPM w latach 80. XX w. koncepcja

Kompleksowego Zarządzania Jakością stała się przyczynkiem zmian w organizacjach
publicznych w kierunku podnoszenia ich skuteczności, efektywności, elastyczności oraz
jakości i odpowiedzialności.
Zwraca się jednak uwagę na fakt, że istnieje wiele czynników, które różnicują podejście do
TQM w organizacjach publicznych i prywatnych. Są to czynniki takie jak: klient i sposób
zaspokajania jego potrzeb (często warunkiem oceny jakości nie jest satysfakcja klienta, lecz
zgodność z przepisami prawa i terminowość), złożoność usług i procesów, wpływy polityczne
na poziomie organizacji, jak i całego państwa oraz zróżnicowanie celów działania, w których
ekonomiczna opłacalność nie jest warunkiem brzegowym w podejmowaniu decyzji i ocenie
procesów. Specyfika i różnice w działaniu organizacji publicznych i organizacji biznesowych
zaprezentowano w tabeli 3.1.

Tabela 3.1.
Uwarunkowania zarządzania jakością w sektorze prywatnym i publicznym
Sektor prywatny
Klient jest nabywcą.
Utrata klienta równa się utracie pracy.
Pragnienia klienta są priorytetem. Najważniejsza jest
satysfakcja klienta.
Często dostarcza się jednorodnej usługi/produktu.

Sektor publiczny
Wielu „klientów”, z których część nie jest
nabywcami.
Brak
bezpośredniego
związku
pomiędzy
zmniejszeniem
liczby
klientów
i
redukcją
zatrudnienia.
Potrzeby klienta są priorytetem.

Czasami usługa jest złożona i wymaga udziału wielu
wysoko wykwalifikowanych pracowników w procesie
jej świadczenia.
Pracownicy tworzą względnie jednorodną grupę Pracownicy organizują się w nieformalne grupy
realizującą misję przedsiębiorstwa.
interesów na poziomie departamentów.
Związki pomiędzy nakładami, procesem i wynikami Mniejszy zakres kontroli nad nakładami, procesem i
są znane i przewidywane.
wynikami.
Łatwość określenia mierników osiągania rezultatów.
Niejasność celów. Trudność w pomiarze rezultatów ze
względu na ich wielowymiarowy charakter.
Źródło: Anders-Morawska J., Rudolf W., Orientacja rynkowa we współzarządzaniu miastem, Wyd.
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 52.
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Powyższe czynniki powodują, że rozwój koncepcji TQM w organizacjach publicznych
przebiegał w nieco odmienny sposób niż w organizacjach biznesowych. Na rysunku 3.1
zaprezentowano etapy rozwoju podejść do zarządzania jakością w organizacjach publicznych.

Rys. 3.1. Ewolucja podejść do zarządzania jakością w organizacjach publicznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czyż-Gwiazda E., Sieci społeczne w Public Governance, [w:]
Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, red. K. Lisiecka, T. Papaj, Wyd.
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice 2009, s. 161-162; Lisiecka K, Nowe koncepcje w
publicznym zarządzaniu samorządowym, [w:] Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację
publiczną, red. K. Lisiecka, T. Papaj, Wyd. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice 2009, s.
31; Sześciło D., Samoobsługowe państwo dobrobytu, Wyd. nauk. Scholar, Warszawa 2015, s. 19; AndersMorawska J., Rudolf W., Orientacja rynkowa we współzarządzaniu miastem, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2015, s. 11-42.

Biurokratyczna kontrola jakości ma charakter fragmentaryczny i nie stanowi podstawy
do kompleksowego zapewnienia i doskonalenia jakości usług publicznych. Organizacja
publiczna skupia się przede wszystkim na własnym systemie zarządzania oraz realizowanych
w nim funkcjach (wyjaśnia to m.in. koncepcja biurokracji jako sytemu autopojetycznego,
takie ujęcie stawia przede wszystkim mur pomiędzy klientem administracji a samą
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administracją)2. Organizacja publiczna pełni funkcję usługodawcy, a obywatel (usługobiorca)
– petenta. Ocena jakości sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania przepisów prawa.
Przepisy prawa są przestrzegane niezależnie od zmieniających się okoliczności, w rezultacie
urzędnicy nie reagują adekwatnie na problemy klientów (promowanie wyuczonej
nieudolności)3, a zgodność decyzji z prawem jest ważniejsza niż poczucie sprawiedliwości i
słuszności (paradoks sprawiedliwości)4.
Paradygmat zarządzania oparty na NPM powoduje, że organizacje publiczne
zaczynają pełnić funkcje organizatora i koordynatora w zakresie dostarczania usług
publicznych5. Punktem wyjścia w zarządzaniu jakością staje się tworzenie wartości w
relacjach z sektorem prywatnym oraz pozarządowym (kontraktorzy, usługodawcy,
wykonawcy, zleceniobiorcy) poprzez przystosowanie zasobów i procesów w organizacji
publicznej do partnera (m.in. poprzez wdrażanie koncepcji zarządzania opartych na podejściu
procesowym takim jak system zarządzania jakością zgodny z Normą ISO 9001, prywatyzacja,
restrukturyzacja, outsourcing, czy benchmarking) oraz współpracę w ich skutecznym i
efektywnym wykorzystaniu. Obywatel/usługobiorca staje się klientem, który oczekuje
odpowiedniej jakości usług publicznych. Jakość usług publicznych staje się przedmiotem
oceny przez interesariuszy organizacji publicznej (mieszkańców, instytucje, organizacje
pozarządowe, inwestorów itp.) oraz przesłanką zmian w procesach np. obsługi klientów w
urzędach (tworzenie biur obsługi klienta BOK, informatyzacja, e-usługi, dostosowanie dla
osób niepełnosprawnych itp.), tworzenia bardziej konkurencyjnych ofert (np. dla
inwestorów). Przy czym badacze wskazują, że sposób osiągania efektów we wdrażaniu TQM
jest różny w przypadku organizacji publicznych a biznesowych, w organizacjach publicznych
bardziej uwagę przywiązuje się do wymiaru ludzkiego wdrażanych zmian, w biznesie do
systemów zarządzania6.
Kolejny paradygmat zarządzania publicznego oparty na współzarządzaniu (public
governance) stawia nowe wyzwania w zakresie Kompleksowego Zarządzania Jakością.
Organizacja publiczna oraz obywatele i inne podmioty stają się wzajemnie partnerami w

2

W systemie autopojetycznym punktem odniesienia dla działań organizacji publicznej jest ona sama, a miarą
sukcesu jest jej samozadowolenie. J. Anders-Morawska, W. Rudolf, Orientacja rynkowa we współzarządzaniu
miastem, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 21.
3
J. Anders-Morawska, W. Rudolf, Orientacja rynkowa we współzarządzaniu miastem, Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2015, s. 16.
4
J. Anders-Morawska, W. Rudolf, Orientacja rynkowa we współzarządzaniu miastem, Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2015, s. 19.
5
D. Sześciło, Samoobsługowe państwo dobrobytu, Wyd. nauk. Scholar, Warszawa 2015, s. 19.
6
J.K. Eskildsen, K. Kristensen, H. J. Juhl, Private versus public sector excellence, The TQM Magazine, 2004,
Vol. 16 Issue: 1, pp.50-56.
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procesie świadczenia usług publicznych. W sieci powiązań zarządzanie jakością wychodzi
daleko poza granice organizacji publicznej, gdyż oferta dla klienta jest „rozpięta” na
wszystkich członkach sieci i należy postrzegać ją całościowo7. Jakość usług publicznych
(które często przybierają formę usług/produktów tworzonych w ramach współpracy sieciowej
tj. produkt rekreacyjny czy turystyczny) jest kształtowana w łańcuchu powiązanych ze sobą
organizacji, gdzie wartość tworzona dla klienta powstaje w wyniku realizowania
poszczególnych działań w związku z obsługą klienta (rekreanta, mieszkańca, odwiedzającego,
turysty). Oczekiwania w stosunku do jakości i wartości produktu, a także wyobrażenie o danej
organizacji, jako uczestniku sieci, są de facto standardami postrzegania całej sieci. Zatem
jakość usług publicznych jest zdeterminowana poprzez jakość produktów dostarczanych przez
uczestników sieci, ich wzajemne relacje oraz postawę lidera a także założony sposób
koordynacji sieciowej, w tym przyjęte modele, metody i narzędzia zarządzania jakością
produktów sieciowych. Za jakość produktu rekreacyjnego odpowiedzialność ponoszą
wszyscy współtwórcy wartości.
Przejawem zainteresowania koncepcją TQM ze strony organizacji publicznych jest coraz
większe zainteresowanie z ich strony wdrażaniem i oceną zgodnie z wymaganiami Modelu
Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (European Foundation for Quality
Management EFQM)8, Polskiej Nagrody Jakości9, dedykowanym organizacjom publicznym
Modelu Doskonałości CAF (Common Assessment Framework)10.
Zatem Normy ISO serii 9000 i inne znormalizowane systemy zarządzania stają się
skutecznymi i efektywnymi narzędziami wdrażania koncepcji TQM w organizacjach
publicznych. Dlatego przesłanką do podjęcia tematyki normalizacji w usługach rekreacyjnych
jest przede wszystkim mała wiedza na temat istniejących norm dedykowanych tej branży
usług. Rozwój handlu i międzynarodowej wymiany produktów, w tym usług, poszukiwanie
metod i technik podnoszenia sprawności organizacji oraz ochrona klienta stały się
przesłankami rozwoju procesu normalizacji w gospodarce światowej, również w branży
rekreacyjnej.

7

S. Skowron, Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa, 2013, s. 40.
http://www.efqm.umbrella.org.pl; http://www.efqm.org/efqm-model/criteria/results.
9
http://www.pnj.pl/pl.
10
European Institute of Public Administration, http://www.eipa.eu/.
8
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3.2. Przesłanki i rozwój normalizacji w rekreacji
Normalizacja jest definiowana jako dobrowolna i niezależna działalność, polegająca
na opracowywaniu, publikowaniu i wdrażaniu norm, w celu przystosowania jakości obiektów
do wymagań i potrzeb, które mają zaspokajać. Norma PN-EN 45020:200911 definiuje
normalizację jako działalność mającą na celu uzyskanie optymalnego, w danych
okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie poprzez ustalanie
postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących
problemów istniejących lub możliwych do wystąpienia. Przedmiotem normalizacji może być
dowolny obiekt (produkt, usługa, proces, system), którego jakość jest postulowana i celowo
ograniczana poprzez zestaw wytycznych zawartych w normie12. Działalność normalizacyjna
w rekreacji ma przede wszystkim na celu:


podnoszenie jakości wyrobów i usług oraz skuteczności i efektywności organizacji
poprzez zastosowanie uznanych w skali międzynarodowej rozwiązań technicznych i
organizacyjnych,



racjonalizację produkcji i świadczenia usług przez stosowanie uznanych reguł
technicznych lub rozwiązań organizacyjnych, co pozwala na ograniczenie regulowanie
różnorodności rozwiązań w różnych organizacjach na całym świecie,



zapewnienie ich identyfikalności, rozpoznawalności i konkurencyjności, a także
kształtowanie wizerunku i marki organizacji poprzez stosowane standardy techniczne i
zarządzania w skali krajowej, międzynarodowej oraz globalnej,



usuwanie barier technicznych w handlu, świadczeniu usług i zapobieganie ich
powstawaniu,



zapewnienie

ochrony

życia,

zdrowia,

środowiska

i

interesu

klienta

oraz

bezpieczeństwa pracy,


ułatwianie porozumiewania się poprzez określenie terminów, definicji, oznaczeń i
symboli do powszechnego stosowania.
Międzynarodowy system normalizacyjny kształtuje się od początku XX wieku w

odpowiedzi na potrzeby formułowane przez rządy poszczególnych państw oraz organizacje
gospodarcze w zakresie standaryzacji produktów, procesów i systemów zarządzania.

11

PN-EN 45020:2009 Normalizacja i terminy związane. Terminologia ogólna, PKN, Warszawa 2009, s. 7.
Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę
organizacyjną ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania- zasady, wytyczne i charakterystyki
odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego
stopnia uporządkowania w określonym zakresie. PN-EN 45020:2009, Normalizacja i terminy związane.
Terminologia ogólna, PKN, Warszawa 2009, s. 9.
12
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Współcześnie ma on charakter wielostopniowy i obejmuje normalizację międzynarodową13,
regionalną14, krajową15 oraz administracyjno-terytorialną, a także branżową (tzw. normy
branżowe) i zakładową (normalizacja zakładowa – normy zakładowe obowiązujące w
konkretnej organizacji). Normy mogą mieć charakter obligatoryjny (obowiązkowy np. normy
techniczne) oraz nieobligatoryjny (dobrowolny np. PN-EN ISO 9001:2015). Zakres norm
może dotyczyć terminów, badań, wyrobów, usług, procesów, interfejsu lub danych 16.
W literaturze przedmiotu oraz praktyce działania wskazuje się zarówno na pozytywne,
jak i negatywne skutki normalizacji17. Do pozytywnych zalicza się m.in.: racjonalne
ograniczenie różnorodności, co ułatwia wymianę i standaryzację, formalizację i dokumentację
działań, zapewnia ich powtarzalność i jest zaprzeczeniem działania metodą „prób i błędów”,
zapisywanie i przekazywanie w najlepszych praktyk działania – dokumenty i normy
wewnętrzne stają się produktem wiedzy – usystematyzowanym zbiorem doświadczeń wielu
pokoleń w zakresie organizacji, systemów zarządzania, procesów, wyrobów i usług. Do
negatywnych efektów, które mogą być wynikiem nieprawidłowo wdrażanych norm, zalicza
się: przerost biurokracji i formalizacji, rutynę w działaniu, występowanie zjawiska
„przeregulowania” (przesadnie szczegółowa i wszechobecna normalizacja z akcentowaniem
działań kontrolnych w jej egzekwowaniu), hamowanie inwencji, postępu technicznego i
organizacyjnego oraz wdrażania korzystnych zmian, usztywnienie organizacji, wzrost
kosztów administracyjnych.
3.3. Ocena zgodności
Stosowanie rozwiązań normatywnych w organizacjach świadczących usługi w
zakresie rekreacji wiąże się z procesem niezależnego i obiektywnego potwierdzania
spełniania wytycznych i wymagań określonych w normach. Proces ten jest określany
pojęciem oceny zgodności. Ocena zgodności oznacza proces wykazujący, czy zostały
13

Normy międzynarodowe publikuje Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna ISO (International
Organization for Standardization). Oznaczenie nazwy normy: ISO. Wszystkie normy międzynarodowe z
określeniem ich aktualnego statusu (obowiązująca, wycofana, w trakcie prac) można znaleźć w stronie
http://www.iso.org.
14
Normy europejskie publikuje Europejski Komitet Normalizacyjny CEN (European Committee for
Standardization). Oznaczenie nazwy normy: EN. Wszystkie normy europejskie z określeniem ich aktualnego
statusu (obowiązująca, wycofana, w trakcie prac) można znaleźć w stronie http://www.cen.eu.
15
Normy krajowe publikuje Polski Komitet Normalizacyjny PKN. Oznaczenie nazwy normy: PN. Wszystkie
normy polskie z określeniem ich aktualnego statusu (obowiązująca, wycofana, w trakcie prac) można znaleźć w
stronie http://www.pkn.pl.
16
PN-EN 45020:2009, Normalizacja i terminy związane. Terminologia ogólna, PKN, Warszawa 2009, s. 11-12.
17
A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN Warszawa-Poznań 2005, s. 107-112;
T. Borys, P. Rogala, red., Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław
2012, s. 35-36.
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spełnione określone wymagania odnoszące się do produktu, procesu, usługi, systemu, osoby
lub jednostki18.
W wąskim rozumieniu ocena zgodności jest utożsamiana z oceną wyrobów
wprowadzanych do obrotu, jest przeprowadzona przez producenta w odniesieniu do regulacji
prawnych, wymagań jakościowych oraz norm technicznych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. oraz Ustawą z
dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku19.
W szerokim ujęciu zgodność jest definiowana jako spełnienie wymagania20.
Wymaganie jest definiowane jako potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte
zwyczajowo lub jest obowiązkowe21. Można wyróżnić następujące źródła wymagań
formułowanych dla wyrobów, usług, procesów czy systemów zarządzania w organizacjach
rekreacyjnych:


wymagania prawne i regulacyjne,



wymagania własne (wewnętrzne) organizacji, które mogą wynikać ze zwyczajów i
praktyk stosowanych w organizacji oraz przez strony zainteresowane,



wymagania klienta i innych stron zainteresowanych,



wymagania normatywne mogą dotyczyć wyrobu, zarządzania jakością, klienta, mogą
mieć one charakter wymagań prawnych oraz regulacyjnych.
W szerokim ujęciu istotę oceny zgodności można zdefiniować poprzez jej rodzaje

(rysunek 3.2).

18

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do
obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/30.
19
Dz.U. 2016 poz. 542. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
20
Norma PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia, PKN Warszawa
2016, pkt. 3.6.11.
21
Norma PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia, PKN Warszawa
2016, pkt. 3.6.4.
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Ocena zgodności ze względu
na stopień niezależności

•ocena dobrowolna
•ocena obowiązkowa

Ocena zgodności ze względu
na podmiot
przeprowadzający ocenę

•ocena I strony
•ocena II strony
•ocena III strony
•ocena produktów (wyrobów i usług)
•ocena systemów zarządzania
•ocena personelu

Ocena zgodności ze względu
na przedmiot oceny

Ocena zgodności ze
względu na formę oceny

Ocena ze względu na rodzaj
wymagań

•akredytacja
•certyfikacja
•autoryzacja/notyfikacja
•deklaracja zgodności
•audit
•samoocena
•ocena zgodności z wymaganiami prawnymi
•ocena zgodności z wymaganiami normatywnymi
•ocena zgodności z wymaganimi klienckimi
•ocena zgodności z wymaganiami wewnętrznymi (organizacji).

Rys. 3.2. Rodzaje oceny zgodności
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Borys T., Rogala P., Systemy zarządzania jakością i środowiskiem,
Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 35-36.

Ocena zgodności w organizacjach rekreacyjnych może mieć charakter obowiązkowy
lub dobrowolny.
Zakres oceny obowiązkowej regulowany jest przede wszystkim poprzez wymagania prawne
w zakresie bezpieczeństwa wyrobów oraz usług żywieniowych, noclegowych, kwalifikacji
kadr itd. Jednym z ważniejszych aktów prawnych jest Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie
produktów, która określa, że producent jest zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie
produkty bezpieczne22. Istotą rozwiązań w zakresie odpowiedzialności producenta za
bezpieczeństwo wyrobu jest działanie systemu oceny zgodności 23, którego celem jest
dopuszczanie do obrotu na Jednolitym Rynku UE tylko wyrobów spełniających wymagania
unijnych aktów prawnych w zakresie aspektów bezpieczeństwa użytkowania wyrobów.
Procedura oceny zgodności polega na kontroli spełnienia przez dany wyrób wymagań
zawartych w przepisach prawa, a obowiązek przeprowadzenia oceny zgodności leży po
stronie producenta24. Widocznym dla zakupującego wyrób elementem tego systemu jest

22

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Dz.U. 2003 Nr 229 poz. 2275 z
dalszymi zmianami.
23
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku DZ.U. Warszawa, dnia 19
kwietnia 2016 r. Poz. 542.
24
System oceny zgodności obejmuje w Polsce: organy nadzorujące (Polskie Centrum Akredytacji i
ministerstwa), jednostki akredytowane (jednostki certyfikujące, laboratoria, jednostki kontrolujące), jednostki
przystępujące do oceny zgodności (producenci, importerzy, sprzedawcy), nadzór rynku (organy nadzoru rynku
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znaczek „CE” umieszczany na produktach25. Do obligatoryjnych dyrektyw, które mogą być
wykorzystane przez producentów wyrobów mających zastosowanie w rekreacji, można
zaliczyć m.in:


Dyrektywę 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie bezpieczeństwa zabawek.



Dyrektywę 94/25/WE Rekreacyjne jednostki pływające (RCD).



Dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Do pozostałych wymagań obligatoryjnych w zakresie świadczenia usług rekreacyjnych
można zaliczyć wymagania: w zakresie kwalifikacji instruktorów sportów26, dotyczące
bezpieczeństwa żywności27, w zakresie kategoryzacji obiektów noclegowych28, organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży29 itd.
W obszarze rekreacji stosowanych jest również szereg norm nieobligatoryjnych. Mają one
charakter techniczny i zawierają wymagania w zakresie bezpieczeństwa wyrobów oraz
usług30. Działalność normalizacyjna w tym zakresie mieści się w obszarze usług
turystycznych31. Normy techniczne dla wyrobów rekreacyjnych dotyczą32:


urządzeń sportowo-rekreacyjnych i obiektów (np. baseny, zjeżdżalnie wodne, place
zabaw, obiekty widowiskowe, urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek oraz
parków rozrywki, nawierzchnia obiektów i terenów sportowych, wyposażenie siłowni
plenerowych zainstalowane na stałe),



wyposażenia osobistego (np. kaski, wiązania do nart, obuwie, namioty, narty, sprzęt
alpinistyczny, sprzęt paralotniowy, sprzęt do nurkowania, sprzęt wypornościowy do

oraz organy celne). Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku DZ.U.
Warszawa, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 542.
25
Wzór znaku znajduje się w: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków
wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 218/30, s. 47.
26
Dz.U. 2010 Nr 127 poz. 857. U S TAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
27
System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), który wymagany jest zapisami Ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225.
28
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
29
Np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i
młodzieży.
30
Stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne. Szerzej: https://wiedza.pkn.pl (dostęp: 28.10.2016).
31
Normami usługowymi w zakresie turystyki zajmuje się na poziomie europejskim komitet techniczny CEN
CEN/TC 329, na poziomie międzynarodowym komitet techniczny ISO ISO/TC 228, w Polsce komitet
techniczny PKN KT 2, Sportu i Rekreacji.
32
Pełna lista norm polskich znajduje się na stronie PKN: http://sklep.pkn.pl, w katalogu Organ Techniczny KT2
Sportu i Rekreacji. Normy międzynarodowe wydane przez ISO można znaleźć na stronie: http://www.iso.org/ w
katalogu Komitet Techniczny TC 228.
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nauki pływania, śpiwory, deskorolki, łyżworolki, hulajnogi, nadmuchiwany sprzęt do
zabawy, łyżwy, sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości,
indywidualne urządzenia wypornościowe),


wyposażenia obiektów (np. sprzęt gimnastyczny, maty i materace, sztuczne ściany
wspinaczkowe, sprzęt boiskowy, wyposażenie do tenisa stołowego, przedmioty
rekreacyjne pływające stosowane na wodzie i w wodzie, stacjonarny sprzęt
treningowy).

Ogólne przesłanki w zakresie normalizacji usług, w tym rekreacyjnych, zawarte są w
Dyrektywie 2006/123/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
dotyczącej usług na rynku wewnętrznym33. Dyrektywa zachęca do opracowywania Norm
Europejskich w celu ustalenia zgodności między usługami, informowania odbiorcy i
określenia jakości dostarczanych usług34.
Ocena zgodności może przybierać różne formy, mając na uwadze jej obligatoryjność,
zakres, podmiot przeprowadzających ocenę oraz cele. Ze względu na formę można rozróżnić
następujące rodzaje oceny zgodności:
1. Akredytacja – jest to „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej
zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania
określonych zadań w zakresie oceny zgodności”35. Akredytacja ma celu przede
wszystkim budowanie zaufania do systemu oceny zgodności oraz wyników jego
działania w postaci certyfikowanych produktów, usług, systemów zarządzania oraz
osób i organizacji. Zgodnie z Rozporządzeniem WE36 krajowa jednostka akredytująca,
w przypadku Polski Polskie Centrum Akredytacji PCA, na wniosek jednostki
oceniającej zgodność (np. jednostki certyfikującej, laboratorium), sprawdza, czy
posiada ona kompetencje do wykonywania określonych czynności z zakresu oceny
zgodności. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że posiada ona takie kompetencje,
krajowa jednostka akredytująca wydaje certyfikat akredytacji poświadczający te
kompetencje (lista jednostek akredytowanych przez PCA znajduje się na jej stronie
internetowej)37. Oznacza to, że jednostka posiada stosowne uprawnienia do
33

DYREKTYWA 2006/123/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r.
dotycząca usług na rynku wewnętrznym. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 376/36.
34
http://www.cen.eu/ (dostęp: 28.10.2016).
35
https://www.pca.gov.pl/ (dostęp: 14.02.2017).
36
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do
obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/30.
37
Norma PN-EN ISO/IEC 17000:2006, Ocena zgodności -- Terminologia i zasady ogólne,
https://www.pca.gov.pl (dostęp:14.02.2017).
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przeprowadzania ocen

i

wydawania certyfikatów lub

innych dokumentów

potwierdzających zgodność.
2. Certyfikacja – to działanie jednostki oceniającej zgodność, wykazujące, że należycie
zidentyfikowany wyrób, projekt wyrobu lub proces jego wytwarzania są zgodne z
wymaganiami38. Certyfikat to dokument wydany przez jednostkę oceniającą
zgodność, posiadającą akredytację PCA (tzw. III stronę), potwierdzający, że wyrób,
projekt wyrobu lub proces jego wytwarzania są zgodne z wymaganiami.
3. Autoryzacja to potwierdzenie przez ministra albo kierownika urzędu centralnego
właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności, że jednostka oceniająca
zgodność spełnia warunki określone Ustawie o ocenie zgodności (w art. 28), i
zakwalifikowanie tej jednostki do procesu notyfikacji.
4. Notyfikacja to zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii
Europejskiej autoryzowanych jednostek, oceniających zgodność właściwych do
wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności 39.
5. Deklaracja zgodności to oświadczenie producenta, instalatora lub ich upoważnionego
przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wyłączną odpowiedzialność, że
wyrób jest zgodny z wymaganiami40.
6. Audit jest definiowany jako systematyczny, niezależny i udokumentowany proces
uzyskiwania dowodów z auditu (dokumentów, informacji, zapisów itp.) oraz jego
obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu (założonych
kryteriów oceny tj. zestaw polityk, procedur lub wymagań) 41. Audit może mieć
charakter auditu wewnętrznego (audit I strony) lub auditu zewnętrznego (II lub III
strony). Audit wewnętrzny jest przeprowadzany przez samą organizację lub w jej
imieniu na potrzeby przeglądu zarządzania oraz do innych celów wewnętrznych.
Audity wewnętrzne mogą stanowić podstawę do zadeklarowania zgodności. Audity
zewnętrzne obejmują audity II strony przeprowadzane przez strony zainteresowane
organizacją, takie jak klienci lub inne osoby występujące w ich imieniu. Audity III
strony przeprowadzane są przez niezależne organizacje auditujące tj. jednostki
regulacyjne lub certyfikujące.
38

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku DZ.U. Warszawa, dnia 19
kwietnia 2016 r. Poz. 542.
39
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku DZ.U. Warszawa, dnia 19
kwietnia 2016 r. Poz. 542.
40
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku DZ.U. Warszawa, dnia 19
kwietnia 2016 r. Poz. 542.
41
PN-EN ISO 19001:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, PKN Warszawa, 2012, s. 6.
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7. Samoocena jest wszechstronnym i systematycznym przeglądem działań i wyników
organizacji w odniesieniu do wybranych wymagań42 (norm, modeli doskonałości np.
European Foundation for Quality Management EFQM czy Polskiej Nagrody Jakości
PNJ, Common Assessment Framework CAF).
8. Przegląd jest to określanie przydatności, adekwatności lub skuteczności obiektu
(proces, system, wyrób, usługa itd.) w celu osiągnięcia ustalonych celów 43. Przegląd
jest dokonywany przez kierownictwo organizacji w celu uzyskania informacji
niezbędnych do podejmowania decyzji i działań pozwalających na: doskonalenie
skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością oraz jego procesów oraz
odpowiednie gospodarowanie potrzebnymi zasobami organizacji.
Przeglądy i audity są podstawowymi metodami oceny stosowanymi w znormalizowanych
systemach zarządzania jakością, które zostaną omówione w dalszej części rozdziału. Ze
względu na podmiot, przeprowadzający ocenę zgodności, może przyjmować formę oceny I
strony, II strony oraz III strony. Ocena I strony jest oceną zgodności przeprowadzaną przez
samą organizację lub w jej imieniu. Może ona przybierać formy auditu wewnętrznego,
przeglądu lub samooceny. Ocena II i III strony mają charakter oceny zewnętrznej.

3.4. Uniwersalne znormalizowane systemy zarządzania
Coraz częściej organizacje, świadczące usługi rekreacyjne, zarówno publiczne,
niepubliczne, jak i biznesowe, mając na uwadze kontekst wewnętrzny (np. chęć usprawnienia
działania, umiędzynarodowienie) i zewnętrzny działania (np. wymagania klientów, silną
konkurencję), podejmują decyzję o wdrożeniu znormalizowanych systemów zarządzania oraz
poddaniu się ocenie zgodności z wymaganiami poszczególnych norm uniwersalnych, jak i
branżowych. Systemy, które mogą być wykorzystane w organizacjach świadczących usługi w
zakresie rekreacji, można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa obejmuje
systemy uniwersalne przeznaczone do zastosowania w zarządzaniu jakością w każdej
organizacji bez względu na jej formę organizacyjno–prawną oraz branżę. Druga grupa to
systemy zarządzania, które mają charakter branżowy i dedykowane są organizacjom
świadczącym usługi rekreacyjne oraz bazującym na nich usługom turystycznym. Do
najczęściej stosowanych w organizacjach usługowych uniwersalnych znormalizowanych
systemów zarządzania jakością można zaliczyć:

42

PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji - Podejście wykorzystujące
zarządzanie jakością, PKN Warszawa 2010, s. 47.
43
PN-EN ISO 9000:2015, op.cit. s. 31.
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System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO serii 9000.



System zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001.



System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami OHSAS
serii 18000 oraz polskiej normy PN-N 18000:2004.



System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami Normy ISO
22 000.



System zarządzania ryzykiem zgodny z wymaganiami normy ISO 31000.



Społeczna odpowiedzialność organizacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie
ISO 26000.



System zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001.



Systemy zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami Normy ISO 22301.

Z uwagi na fakt, że największe zmiany nastąpiły w ostatnim czasie w wymaganiach normy
ISO 9001 (nowelizacja w 2015) zostanie ona omówiona szczegółowo. Pozostałe systemy,
mając na uwadze, że są dosyć szeroko omówione w polskiej literaturze oraz istnieje dostęp do
polskich wersji norm, zostaną tylko krótko scharakteryzowane z podaniem odniesień
literaturowych44.
3.4.1. System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO serii 9000
Współcześnie jednym z najpopularniejszych narzędzi kształtowania jakości usług i
wyrobów organizacji jest system zarządzania jakością, którego wymagania zawarte są w
zbiorze norm ISO serii 9000. Pierwsza norma tej serii opublikowana została 1987 roku, od
tego czasu została gruntownie znowelizowana w 2000 roku, 2008 oraz 2015 roku.
Obecnie międzynarodowe normy ISO serii 9000 stanowią:


ISO 9000:2015 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (polski
odpowiednik PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i
terminologia).



ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements (polski odpowiednik
PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania).



ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization – A quality
management approach (polski odpowiednik PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie

44

Dostęp do wszystkich norm zaprezentowanych w rozdziale został uzyskany bezpłatnie w czytelni PKN w
Katowicach (istnieją również czytelnie w Łodzi i Warszawie). Wszystkie tłumaczenia norm dostępnych tylko w
wersji angielskiej pochodzą od Autora i nie stanowią oficjalnej uznanej przez PKN polskiej wersji norm.
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ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście wykorzystujące zarządzanie
jakością).
Trwają prace nad normą ISO/DTS 9002 Quality management systems -- Guidelines for the
application of ISO 9001:2015, która będzie stanowiła przewodnik do wdrażania Normy ISO
9001:201545.
3.4.1.1. PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i
terminologia
Norma PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i
terminologia – definiuje pojęcia dotyczące jakości, zarządzania, organizacji, procesu i
produktu, zgodności, wymagań, dokumentacji, klienta. Ujednolicenie tych pojęć ma
fundamentalne znaczenie jako punkt wyjścia do zrozumienia wymagań pozostałych norm ISO
serii 9000 oraz przy zawieraniu umów, zwłaszcza międzynarodowych 46. Należy bowiem
pamiętać, że strony umowy mogą wywodzić się z różnych środowisk o niespójnych
systemach wartości, tradycji, kulturze oraz poziomie techniki i technologii. Norma
terminologiczna ma zastosowanie w organizacjach wdrażających system zarządzania
jakością, dla klientów, dostawców i odbiorców w organizacji w łańcuchu dostaw, w celach
komunikacji miedzy organizacjami, dla organizacji przeprowadzających ocenę zgodności z
wymaganiami ISO 9001, dla prowadzących szkolenia, oceny i doradztwo w zakresie
zarządzania jakością oraz opracowujących inne normy związane. Norma składa się z 3
rozdziałów i załącznika.

Tabela 3.2.
Struktura normy PN-EN ISO 9000:2015
1.
2.

3.

Zakres normy
Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania jakością
2.1 Postanowienia ogólne
2.2 Podstawowe pojęcia
2.3 Zasady zarządzania jakością
2.4 Opracowanie SZJ z wykorzystaniem podstawowych pojęć i zasad
Terminy i definicje
3.1 Terminy dotyczące osoby lub osób
3.2 Terminy dotyczące organizacji
3.3 Terminy dotyczące działań
3.4 Terminy dotyczące procesu

45

http://www.iso.org/iso/ (dostęp 7.09.2016).
Należy mieć na uwadze, że język normatywny jest dla osób nie mających doświadczenia w tym zakresie,
językiem trudnym i bardzo hermetycznym. Dlatego w kolejnych punktach przy opisie wymagań norm celowo
posłużono się pewnymi uproszczeniami, tłumacząc poprzez wyjaśnienia oraz przykłady znaczenie
poszczególnych pojęć oraz wymagań.
46
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3.5 Terminy dotyczące systemu
3.6 Terminy dotyczące wymagań
3.7 Terminy dotyczące wyników
3.8 Terminy dotyczące danych, informacji i dokumentu
3.9 Terminy i definicje dotyczące klienta
3.10 Terminy dotyczące właściwości
3.11 Terminy dotyczące określania
3.12 Terminy dotyczące działania
3.13 Terminy dotyczące auditu
Załącznik A Wzajemne relacje pomiędzy pojęciami i ich graficzne przedstawienie
Źródło: PN-EN ISO 9000:2015, Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, PKN Warszawa 2016.

Zarządzanie jakością jest to zarządzanie w odniesieniu do jakości47. Do procesów w
zarządzania jakością w organizacji zalicza się:


planowanie (ustalenie polityki i celów jakościowych, określenie procesów
biznesowych/operacyjnych, które są niezbędne do osiągnięcia założonych celów oraz
potrzebne do tego zasoby),



zapewnienie jakości (działania ukierunkowane na zapewnienie zaufania, że
wymagania jakościowe będą spełnione np. upewnianie się, czy dana usługa
rekreacyjna spełnia wymagania, potrzeby i oczekiwania klientów poprzez inspekcję
pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, pomiar temperatury wody w basenie,
upewnienie się, że kwalifikacje instruktorów i trenerów są odpowiednie,
weryfikowanie procesu świadczenia usługi na każdym jego etapie),



doskonalenie jakości to działania, które mają na celu zwiększenie zdolności
organizacji do spełniania wymagań jakościowych (wykorzystuje się tutaj metodę
PDCA,

doskonalenie

jest

realizowane

np.

poprzez

podejmowanie

działań

profilaktycznych, korygujących, usuwanie ewentualnych błędów np. na wskutek skarg
klientów).
Zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:2015 wdrożenie zarządzania jakością wymaga
zastosowania i rozwijania w organizacji następujących zasad zarządzania jakością:
1. Orientacja na klienta.
2. Przywództwo.
3. Zaangażowanie ludzi.
4. Podejście procesowe.
5. Doskonalenie.
6. Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów.
7. Zarządzanie relacjami.
47

PN-EN ISO 9000:2015 , op. cit. s. 18.
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Ad. 1. Orientacja na klienta.
Podstawowym celem zarządzania jakością jest spełnienie wymagań klienta i
podejmowanie starań, aby wykraczać ponad jego oczekiwania. Osiągany sukces organizacji
jest trwały, jeśli zdobywa się i utrzymuje zaufanie klienta i innych stron zainteresowanych.
Jest to możliwe poprzez zaangażowanie klienta oraz innych podmiotów w proces
podejmowania decyzji o rodzaju i formach dostarczania usług. Każdy aspekt interakcji z
klientem stanowi szansę stworzenia większej wartości dla klienta. Jak podkreśla Norma,
zrozumienie obecnych i przyszłych potrzeb klienta i innych stron zainteresowanych
przyczynia się do trwałego sukcesu organizacji publicznej. Potencjalne korzyści z wdrożenia
zasady orientacji na klienta wymieniane przez normę PN-EN ISO 9000:2015 to48:


wzrost wartości dla klienta,



wzrost zadowolenia klienta,



wzrost lojalności klienta,



zwiększenie powtarzalności transakcji,



poprawa reputacji organizacji,



rozszerzenie bazy klientów,



wzrost przychodów i udziału w rynku, dostępności, jakości.

Ad. 2. Przywództwo.
Zgodnie z deklaracją zawartą w normie PN-EN ISO 9000:2015 „przywódcy na
wszystkich poziomach ustalają jedność celu i kierunku działania oraz stwarzają warunki, w
których ludzie są zaangażowani w osiąganie celów jakościowych organizacji”49. Przywódcy
ustanawiają wspólne cele oraz kierunki działania organizacji, powinni również tworzyć i
utrzymywać wewnętrzne warunki, w których pracownicy mogą być w pełni zaangażowani w
osiąganie celów organizacji. Jedność celu i kierunku działania oraz zaangażowanie ludzi i
organizacji umożliwia powiązanie ze sobą strategii rozwoju, procesów oraz zasobów.
Głównymi korzyściami z realizacji zasady Przywództwo są50:


zwiększona skuteczność i efektywność w spełnianiu celów jakościowych określonych
w strategii rozwoju organizacji,



lepsza koordynacja procesów realizacji usług,

48

PN-EN ISO 9000:2015 , op. cit. s. 7-8.
PN-EN ISO 9000:2015, op.cit. s. 8.
50
Opracowano na podstawie: PN-EN ISO 9000:2015, op.cit. s. 8.
49
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udoskonalona komunikacja pomiędzy poziomami i podmiotami zaangażowanymi w
tworzenie produktu,



rozwój i doskonalenie możliwości zarządzającego produktem i zaangażowanych osób
oraz organizacji w dostarczanie pożądanych wyników.

Ad. 3. Zaangażowanie ludzi.
W normie PN-EN ISO 9000:2015 podkreśla się, że wyposażeni w uprawnienia i
zaangażowani ludzie na wszystkich poziomach w organizacji są podstawą do zwiększenia
możliwości organizacji w tworzeniu i dostarczaniu wartości. W uzasadnieniu podaje się, że w
celu skutecznego i efektywnego zarządzania organizacją ważne jest, aby szanować i
angażować wszystkich ludzi na wszystkich poziomach. Zwraca się uwagę, że uznanie,
przydzielenie uprawnień i zwiększenie kompetencji ułatwia zaangażowanie ludzi w osiąganie
celów jakościowych organizacji.
Do głównych potencjalnych korzyści zastosowania tej zasady można zaliczyć 51:


lepsze rozumienie przez ludzi i organizacje celów jakościowych oraz zwiększenie
motywacji do ich realizacji,



zwiększenie zaangażowania ludzi w doskonalenie,



lepszy rozwój osobisty, inicjatywność i kreatywność,



zwiększenie zadowolenia pracowników organizacji oraz ich klientów,



zwiększenie zaufania i współpracy w organizacji,



wzrost dbałości o współdzielone wartości i kulturę jakości.

Ad. 4. Podejście procesowe.
Zgodnie z zasadą podejścia procesowego zakłada się, iż oczekiwane wyniki są
osiągane bardziej efektywnie, gdy działania i odpowiednie zasoby są zarządzane w ujęciu
procesowym. W deklaracji do omawianej zasady twórcy normy ISO 9000 określają, że spójne
i możliwe do przewidzenia wyniki są osiągane skuteczniej i efektywniej, gdy działania są
rozumiane i zarządzane jako wzajemnie powiązane procesy, które funkcjonują jako spójny
system52. Podkreśla się, że SZJ składa się z wzajemnie powiązanych procesów, a zrozumienie
mechanizmu powstawania w takim systemie wyników umożliwi organizacji optymalizację
systemu i efektów jego działania53. Zgodnie z terminologią przyjętą w normie PN-EN ISO
51

Opracowano na podstawie: PN-EN ISO 9000:2015, op.cit. s. 9.
PN-EN ISO 9000:2015, op.cit.s. 10.
53
PN-EN ISO 9000:2015, op.cit s. 19.
52
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9000:2015 proces jest to zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie
oddziałujących, które wykorzystują wejścia do dostarczenia zamierzonego rezultatu 54. Istotę
podejścia procesowego prezentuje rysunek 3.3.
Początek

Źródła wejść

Wejścia

POPRZEDZAJĄCE PROCESY
np.
u dostawców
wewnętrznych lub
zewnętrznych,
u klientów,
u innych
istotnych stron
zainteresowanych

Koniec

Wyjścia

Odbiorcy wyjść

MATERIA
ENERGIA
INFORMACJA

MATERIA
ENERGIA
INFORMACJA

np. w formie
materiałów,
zasobów,
wymagań

np. w formie
wyrobu,
usługi,
decyzji

DALSZE
PROCESY np.
u klientów
(wewnętrznych
lub
zewnętrznych)
u innych
istotnych stron
zainteresowanych

Działania

Możliwe środki
nadzoru i punkty
kontrolne do
monitorowania i
pomiaru efektów

działań

Rys. 3.3. Istota podejścia procesowego Norma ISO 9001
Źródło: PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, PKN Warszawa 2016, s. 7.

Przyjęcie podejścia procesowego w zarządzaniu usługami pozwala na:


postawienie klienta w centrum zainteresowania wszelkich działań i procesów
podejmowanych w organizacji,



usystematyzowanie działań oraz procesów realizowanych w organizacji, a także
wskazanie ich wzajemnych powiązań zgodnie z założoną metodą projektowania,



przypisanie poszczególnym procesom właścicieli odpowiedzialnych za zapewnienie
odpowiednich zasobów ludzkich, materialnych, informacyjnych oraz stworzenie
odpowiedniego środowiska do realizacji procesów,



przełożenie celów strategicznych organizacji na cele jakości realizowane w
poszczególnych procesach,



nadzór nad realizacją procesów poprzez monitorowanie wskaźników skuteczności i
efektywności procesów,



podejmowanie działań doskonalących (zapobiegawczych i korygujących), co
przyczynia się do podnoszenia sprawności poszczególnych procesów oraz całości
organizacji.

54

PN-EN ISO 9000:2015, op.cit s. 19.
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Jako główne potencjalne korzyści z zastosowania podejścia procesowego w odniesieniu do
zarządzania można wymienić55:


zwiększenie zdolności do skupienia wysiłków na głównych procesach związanych z
dostarczaniem produktu i szansach ich doskonalenia,



spójne i możliwe do przewidzenia rezultaty (dane wyjściowe) z systemu zarządzania
jakością jako powiązanych ze sobą procesów,



zoptymalizowanie efektów działania organizacji, dzięki skutecznemu zarządzaniu
procesami, efektywnemu wykorzystaniu zasobów oraz zmniejszeniu barier pomiędzy
funkcjami organizacji,



zapewnienie zaufania stron zainteresowanych do spójności, skuteczności i
efektywności działania organizacji.

Ad. 5. Doskonalenie.
Doskonalenie wszystkich działań i procesów powinno być nieustannym celem
organizacji. Organizacja odnosząca sukcesy stale jest ukierunkowana na doskonalenie56. Jak
podkreśla się w normie PN-EN ISO 9000:2015, doskonalenie jest istotne dla organizacji w
celu utrzymania bieżącego poziomu efektów działalności, możliwości reagowania na zmiany
warunków wewnętrznych i zewnętrznych oraz w celu stwarzania nowych szans 57. Do
doskonalenia wykorzystuje się metodę PDCA (koło Deminga), która jest uniwersalną
dyrektywą doskonalenia jakości usług, procesów oraz systemu zarządzania organizacją.
Rysunek 3.4. przedstawia ideę cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act). W doskonaleniu
organizacja może podejmować następujące działania58:


działania zapobiegawcze – podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny lub
przyczyn potencjalnej niezgodności lub innej sytuacji niepożądanej w organizacji
(działanie to jest podejmowane w celu zapobiegania sytuacjom, które mogłyby
doprowadzić do niespełnienia wymagań);



działania korygujące – podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny lub przyczyn
zaistniałej niezgodności i zapobieżeniu jej wystąpienia w przyszłości.

55

Opracowano na podstawie: PN-EN ISO 9000:2015, op.cit s. 19.
PN-EN ISO 9000:2015, op.cit., s. 10.
57
PN-EN ISO 9000:2015, op.cit., s. 10.
58
PN-EN ISO 9000:2015, op.cit., s. 33.
56
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•Ustal cele systemu i jego
procesów oraz zasoby
potrzebne do dostarczenia
wyników zgodnych z
wymaganiami klientów oraz
polotykami organizacji oraz
zidentyfikuj i uwzględnij
ryzyka i szanse.

•Podejmij działania
doskonalące, jesli to
konieczne (działania
zapobiegawcze, działania
korygujące).

•Wdróż to, co było
zaplanowane

Planuj

Wykonaj

PLAN

DO

Działaj

Sprawdź

ACT

CHECK

•Monitoruj i (gdzie ma to
zastosowanie) mierz
procesy, i będące ich
wynikiem wyroby i usługi w
odniesineiu do polityk,
celów, wymagań i
zaplanowqanych działań
oraz przedstawiaj wyniki

Rys. 3.4. Cykl PDCA
Źródło: na podstawie PN-EN ISO 9001:2015, op.cit., s. 8.

Do potencjalnych korzyści z wdrożenia zasady „doskonalenie” zalicza się 59:
•

lepsze efekty działania procesów, większa zdolność organizacji i większe zadowolenie
klienta,

•

zwiększone ukierunkowanie na badanie i określenie źródeł przyczyny, przed
działaniami zapobiegawczymi i korygującymi,

•

zwiększona zdolność przewidywania i reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne ryzyka
i szanse,

•

lepsze uwzględnianie zarówno stopniowych, jak i przełomowych udoskonaleń,

•

lepsze wykorzystanie uczenia się dla celów doskonalenia,

•

zwiększone dążenie do innowacji.

Ad. 6. Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów.
Skuteczne decyzje bazują na analizach danych i informacjach, mających swe
potwierdzenia w faktach i dowodach. W deklaracji zasady podkreśla się, że jest bardziej
prawdopodobne, że decyzje podejmowane na podstawie analiz i oceny danych i informacji

59

Opracowano na podstawie: PN-EN ISO 9000:2015, op.cit., s. 11.

141

141

dostarczą pożądanych wyników60. W normie ISO 9000 podkreśla się, że podejmowanie
decyzji jest procesem złożonym i zawiera element niepewności. Decyzje są podejmowane na
podstawie danych pochodzących z wielu różnych źródeł, często subiektywnych. Oparcie
decyzji na faktach i dowodach pozwala na zrozumienie powiązań pomiędzy przyczyną i
skutkiem oraz potencjalnych niezamierzonych konsekwencji, pozwala również na
zwiększenie zaufania i obiektywności podejmowanych decyzji.
Do potencjalnych korzyści zastosowania tej zasady można zaliczyć61:


udoskonalenie procesów podejmowania decyzji w zakresie zarządzania jakością
produktu rekreacyjnego miasta/gminy,



lepszą ocenę efektów działań procesu i zdolność do osiągania celów,



większą skuteczność i efektywność operacyjną,



zwiększoną zdolność do przeglądania, podejmowania wyzwań, zmiany opinii i
decyzji,



zwiększoną zdolność do wykazywania skuteczności wcześniejszych decyzji.

Ad. 7. Zarządzanie relacjami.
Organizacja i jej dostawcy, partnerzy oraz inne strony zainteresowane są współzależni,
a oparta na wzajemnych korzyściach współpraca wymaga zdolności do tworzenia wartości
dodanej. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9000 organizacja powinna zarządzać tymi
relacjami w celu osiągnięcia trwałego sukcesu62. W uzasadnieniu stosowania tej zasady
podaje się, że istotne strony zainteresowane wpływają na efekty działania organizacji, dlatego
organizacja powinna zarządzać relacjami w celu optymalizacji ich wpływu na efekty jej
działania. Do głównych korzyści z realizacji tej zasady można zaliczyć63:


zwiększone efekty działania organizacji i jej stron zainteresowanych poprzez
reagowanie na szanse i ograniczenia związane z każdą ze stron zainteresowanych,



wspólne rozumienie celów i wartości pomiędzy stronami zainteresowanymi,



zwiększoną zdolność do tworzenia wartości dla stron zainteresowanych przez
współdzielenie zasobów i kompetencji oraz zarządzanie ryzykami dotyczącymi
jakości,

60

PN-EN ISO 9000:2015, op.cit., s. 11.
Opracowano na podstawie: PN-EN ISO 9000:2015, op.cit., s. 12.
62
PN-EN ISO 9000:2015, op.cit., s. 12.
63
PN-EN ISO 9000:2015, op.cit., s. 12.
61
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dobrze zarządzany łańcuch dostaw, który zapewnia stabilny przepływ wyrobów i
usług.
Zasady zarządzania jakością stanowią ramę dla budowy systemu zarządzania jakością

SZJ w organizacji (Quality Management System QMS), który jest narzędziem wdrażania
koncepcji Kompleksowego Zarządzania Jakością. System jakości w literaturze jest
definiowany jako zestaw elementów takich jak: struktura organizacyjna, procedury, procesy i
zasoby niezbędne do wdrożenia zarządzania jakością w organizacji64. System jakości można
również postrzegać jako system dostarczający działaniom wysoką jakość, obejmujący
filozofię, zasady i pojęcia zarządzania jakością, który tworzy wartość dodaną w każdym
aspekcie organizacji. Pojęcia „system jakości” i „system zarządzania jakością” można
traktować jako zbieżne

65

. System jakości powinien stanowić ramy dla realizacji polityki

jakości i kreować zaufanie do poziomu jakości produktu będącego efektem realizowanych w
organizacji procesów. SZJ w normie jest definiowany w następujących płaszczyznach66:


struktura – na system składają się działania, poprzez które organizacja identyfikuje
swoje cele, określa procesy oraz zasoby wymagane do osiągnięcia pożądanych
rezultatów;



funkcje – SZJ zarządza wzajemnie powiązanymi procesami i zasobami wymaganymi
do dostarczania wartości i osiągania wyników istotnych dla stron zainteresowanych;



cele – SZJ umożliwia najwyższemu kierownictwu optymalizację wykorzystania
zasobów, rozważając długo – krótkoterminowe konsekwencje swoich decyzji;



środki – SZJ zapewnia środki do identyfikacji działań uwzględniających zamierzone i
niezamierzone konsekwencje dostarczania wyrobów i usług.

Cechy systemu zarządzania jakością określone w normie to: zdolność do zmiany rozumiana
jako elastyczność i zdolność do dostosowywania się do złożoności kontekstu organizacji.
3.4.1.2. Nowelizacja normy ISO 9001 – najważniejsze obszary zmian
Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dla systemu zarządzania jakością, które
mogą być stosowane dla wewnętrznego użytku przez organizacje lub dla certyfikacji bądź
celów kontraktowych. Norma PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością –

64

G. Berry, A quality systems model for management of quality in NSW schools, “Managing Service Quality”
1998, vol.8, iss.2, s. 97.
65
Szerzej: A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa-Poznań 2005,
s.118; J.J. Dahlgaard, K. Kristtensen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000, s.58.
66
PN-EN ISO 9000:2015, op. cit., s. 6.

143

143

Wymagania w wyniku nowelizacji przeprowadzonej w 2015 r. uległa znacznej modyfikacji.
Zmiany dotyczą przede wszystkim67:
1. Zmiany struktury normy (w wydaniu z 2008 było 8 rozdziałów, w nowej normie
rozdziałów jest 10).
2. Przeredagowano tekst normy tak, aby ułatwić jest zastosowanie w organizacjach
usługowych.
Termin „wyrób” zastąpiono terminem „wyroby i usługi”, który uwzględnia wszystkie
kategorie danych wyjściowych (efektów procesu tj. sprzęt, oprogramowanie, usługi, materiały
przetworzone, wyroby materialne)68. Uwzględnienie usług ma na celu podkreślenie różnic w
stosowaniu niektórych wymagań w odniesieniu do wyrobów i usług. Cechą usług jest
przynajmniej częściowa realizacja danych wyjściowych we współpracy z klientem (oznacza
to, że klient w usługach jest często współtwórcą i współuczestnikiem procesu, a jego
zachowanie, wiedza, doświadczenie i postawa mogą wpłynąć na jakość i wartość końcowego
efektu procesu np. w usługach rekreacyjnych zdyscyplinowany lub lepiej przygotowany
kondycyjnie uczestnik zajęć będzie osiągał wyższe efekty niż pozostali). Tam, gdzie jest to
możliwe, sformułowania normy zmieniono tak, aby ograniczyć bezwzględny charakter
niektórych wymagań i lepiej dostosować je do specyfiki sektora usługowego69. Większy
nacisk położono na osiąganie zgodności wyrobów i usług z wymaganiami oraz zadowolenie
klienta. Należy pamiętać, że ocena jakości w usługach nie jest możliwa bez udziału klienta,
gdyż efekt procesu jest często wyrażony poprzez zmianę, która materializuje się w osobie
klienta lub należących do niego rzeczach (np. zmiana polegająca na poprawie sprawności
fizycznej może być zaobserwowana tylko poprzez pomiary odpowiednich wskaźników tj.
szybkość, wytrzymałość, pojemność płuc, waga, masa mięśniowa itd.).

67

Opracowano
na
podstawie:
https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/najwazniejsze-zmianywprowadzone-w-iso-9001-2015 (dostęp: 5.09.2016); PN-EN ISO 9000:2015 op.cit.; U. Kobylińska, Ewolucja
czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015, Economics and Management – 1/2014,
http://jem.pb.edu.pl/; https://www.pca.gov.pl/ Wytyczne dotyczące planowania przejścia dla ISO 9001:2015,
Dokument Informacyjny IAF, IAF ID 9:2015 International Accreditation Forum, Inc., Wydanie 1 (IAF ID
9:2015) (dostęp: 5.09.2016).
68
PN-EN ISO 9001:2015, op. cit. Załącznik A.2 Wyroby i usługi s. 30.
69
https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/najwazniejsze-zmiany-wprowadzone-w-iso-9001-2015
(dostęp: 5.09.2016).
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3. Wprowadzono pojęcie „kontekstu organizacji” oraz wymagania w zakresie jego
identyfikacji.
Wprowadzono wymagania dotyczące określenia kontekstu organizacji oraz stron
zainteresowanych istotnych dla systemu zarządzania jakością. Ich potrzeby i oczekiwania
mogą mieć wpływ na planowanie systemu zarządzania jakością oraz mogą być wykorzystane
jako dane wejściowe na potrzeby opracowania SZJ. Badanie uwarunkowań wewnętrznych
oraz zewnętrznych działania organizacji nie jest nowym podejściem, gdyż wiele organizacji
prowadzi różnego rodzaju analizy strategiczne np. wykorzystując analizę SWOT. Jednak
wprowadzenie takiego wymagania jest nowym podejściem odzwierciedlającym konieczność
dostosowania SZJ do okoliczności wpływających na funkcjonowanie organizacji. Kontekst
organizacji jest definiowany jako kombinacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych,
które mogą wpływać na podejście organizacji do ustalania i osiągania swoich celów (pkt.
3.2.2, PN–EN ISO 9000: 2015)70. Organizacja powinna określić czynniki wewnętrzne i
zewnętrzne, które mogą mieć wpływ - pozytywny (potencjalne szanse) lub negatywny
(potencjalne ryzyka) - na sens istnienia organizacji oraz jej zdolność do osiągnięcia
zamierzonych celów i wyników. Czynniki zewnętrzne mogą obejmować np. warunki
kulturowe, społeczne, polityczne, prawne, finansowe, technologiczne, ekonomiczne i
konkurencyjne na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym.
Czynniki wewnętrzne zwykle obejmują wartości, kulturę, wiedzę i efekty działania
organizacji, wewnętrzne wymagania dotyczące efektów działalności.
Sens istnienia organizacji jest najczęściej wyrażany poprzez wizję, misję, polityki i cele71.
Zrozumienie kontekstu organizacji jest procesem ciągłym. Dlatego czynniki te powinny być
regularnie monitorowane i przeglądane (na poziomie procesów, jak i całej organizacji). Może
się odbywać w drodze auditów oraz przeglądów zarządzania. W normie podkreśla się, że
zrozumienie kontekstu jest niezbędne do zapewnienia podstaw do określenia kluczowych
elementów systemu, takich jak zakres systemu zarządzania jakością, procesy, polityka, cele
jakościowe, ryzyka i szanse.
4. Wprowadzenie pojęcia „istotnych stron zainteresowanych”.
Częścią

procesu

zrozumienia

kontekstu

organizacji

jest

określenie

stron

zainteresowanych i ich wymagań. Norma wymaga, aby organizacja określiła strony
70

PN-EN ISO 9000:2015, op. cit., s. 16.
Wizja – aspiracje wyrażone przez najwyższe kierownictwo dotyczącego tego, czym organizacja chciałaby by
być. Misja – cel istnienia organizacji wyrażony przez najwyższe kierownictwo. Strategia – plan osiągnięcia
długoterminowego lub ogólnego celu. PN-EN ISO 9000:2015, op. cit., s. 6.
71
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zainteresowane istotne dla jej systemu zarządzania jakością i ich wymagania. Jednak to do
organizacji należy decyzja, czy konkretne wymaganie ze strony zainteresowanej jest istotne
dla jej SZJ72. Wymagania te powinny być przeglądane pod kątem ewentualnych zmian73.
Istotne strony zainteresowane to takie, które stwarzają istotne ryzyko dla zrównoważonego
rozwoju organizacji, jeśli ich potrzeby i oczekiwania nie są spełnione (organizacja powinna
określić, jakie wymagania powinna spełnić oraz jakie rezultaty swojej działalności powinna
dostarczyć istotnym stronom zainteresowanym w celu zredukowania ryzyka)74. Dla
organizacji świadczących usługi w zakresie rekreacji do istotnych stron zainteresowanych
można zaliczyć: klientów, lokalne władze samorządowe, organizacje pozarządowe, partnerów
i kooperantów, dostawców, konkurentów, organizacje branżowe i zrzeszenia, szkoły wyższe
kształcące na rzecz branży (np. akademie wychowania fizycznego, uczelnie medyczne i inne).
Przykładowo ważnym wymaganiem stawianym przez istotnych interesariuszy jest spełnienie
przepisów prawa (np. nieuzyskanie odpowiednich zgód na prowadzenie działalności,
niewywiązywanie się z umów najmu lokali, prowadzenie działalności niezgodnie z
wymaganymi SANEPID-u czy ochrony przeciwpożarowej powoduje ryzyko). Zgodnie z
Normą, organizacja rekreacyjna powinna zidentyfikować wymagania stron zainteresowanych
i dokładnie określić, jakie powinna podejmować działania, aby je wypełnić oraz ciągle
monitorować, czy wymagania nie ulegają zmianie. Dodatkowo organizacja powinna
monitorować strony zainteresowane z punktu widzenia ich wpływu na jej działania.

5. Zakres systemu.
PN-EN ISO 9001:2015 wymaga określenia zakresu systemu zarządzania jakością tzn.
należy określić, czy system pokrywa całą organizację, czy też pewne wydzielone części (np.
system obejmuje tylko część usług rekreacyjnych świadczonych przez organizację np. typu
indoor). Przy określaniu zakresu należy wziąć pod uwagę kontekst organizacji, wymagania
istotnych stron zainteresowanych oraz wyroby i usługi organizacji (pkt. 4.3 PN-EN ISO
9001:2015). Zakres powinien być dostępny i utrzymywany jako udokumentowana informacja.
Powinien on określać wyroby i usługi objęte systemem zarządzania jakością oraz
uzasadnienie przypadków, w których wymaganie normy nie może być zastosowane (pkt. 4.3
PN-EN ISO 9001:2015). Norma nie przewiduje możliwości „wyłączenia" wymagań75.
Organizacja może jednak dokonać przeglądu możliwości stosowania wymagań ze względu
72

PN-EN ISO 9001:2015 op. cit. Załącznik A.3 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, s. 31.
PN-EN ISO 9001:2015, op. cit., s. 11.
74
PN-EN ISO 9000:2015, op. cit., s. 6.
75
PN-EN ISO 9001:2015, op. cit., Załącznik A.5 Zastosowanie, s. 32.
73
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na wielkość i złożoność organizacji, przyjęty model zarządzania, zakres działań organizacji
oraz charakter ryzyk i szans, jakie napotyka w swojej działalności. Na tej podstawie
zdecydować, czy wymaganie może być w niej zastosowane oraz w jaki sposób ta decyzja
będzie wpływała na zdolność lub odpowiedzialność organizacji do zapewnienia zgodności jej
wyrobów i usług oraz zwiększania zadowolenia klientów (pkt. 4.3 PN-EN ISO 9001:2015).
6. System zarządzania jakością i jego procesy.
Zgodnie z wymaganiami Normy organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i ciągle
doskonalić system zarządzania jakością, łącznie z potrzebnymi procesami i ich wzajemnym
oddziaływaniem (pkt. 4.4.1. PN-EN ISO 9001:2015). Istotną zmianą w PN-EN ISO
9001:2015 w stosunku do dotychczasowych wymagań jest doprecyzowanie zakresu pojęcia
SZJ. Zgodnie z koncepcją określoną w normie Model SZJ obejmuje76:


procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i ich zastosowanie w organizacji 77,



wymagane wejścia i oczekiwane wyjścia z procesów (por. rys. 3.3),



sekwencję procesów biznesowych/operacyjnych oraz ich wzajemne oddziaływanie
(zazwyczaj powiązania pomiędzy procesami przedstawia się za pomocą mapy
procesów),



kryteria i metody (uwzględniając monitorowanie, pomiary i powiązane wskaźniki
efektów działania) potrzebne do zapewnienia skutecznego przebiegu i nadzorowania
procesów,



zasoby potrzebne dla prawidłowej realizacji procesów oraz zapewnienie ich
dostępności,



odpowiedzialność i uprawnienia w tych procesach (określenie kto i za co odpowiada
oraz jakie posiada uprawnienie w organizacji w realizacji procesów),



ryzyka i szanse,



ocenę procesów i wdrażanie niezbędnych zmian do zapewnienia, aby procesy osiągały
zamierzone wyniki,



doskonalenie procesów i SZJ,



dokumentowane informacje na temat funkcjonowania procesów.

76

PN-EN ISO 9001:2015, op. cit., s. 11-12.
Do procesów w SZJ zalicza się opisane wcześniej planowanie SZJ, zapewnienie jakości oraz doskonalenie
jakości.
77
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7. Przywództwo.
Skuteczne wdrożenie SZJ jest uwarunkowane postawą kierownictwa organizacji. W
normie zwiększono wymagania dotyczące najwyższego kierownictwa, które powinno
wykazać przywództwo i zaangażowanie. Obecnie wymagania wobec kierownictwa obejmują
(pkt.5.1.1 PN-EN ISO 9001)78:


wzięcie odpowiedzialności za skuteczność SZJ,



zapewnienie, że polityka i cele jakości79 są ustanowione oraz są zgodne z kontekstem i
kierunkiem strategicznym organizacji,



zapewnienie zintegrowania wymagań systemu zarządzania jakością z procesami
biznesowymi/operacyjnymi organizacji,



promowanie podejścia procesowego oraz podejścia opartego na ryzyku,



zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych w SZJ,



komunikowanie znaczenia skutecznego zarządzania jakością i zgodności z
wymaganiami SZJ określonymi w Normie,



zapewnienie, aby SZJ osiągał zamierzone wyniki,



angażowanie, kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność
zarządzania jakością,



promowanie ciągłego doskonalenia,



wspieranie innych członków kierownictwa w przywództwie.

W znowelizowanej Normie nie jest wymagane wyznaczenie przedstawiciela kierownictwa
(dotychczas taki wymóg istniał i wiele organizacji powoływało tzw. pełnomocników jakości).
Organizacja

może

uznać

za

stosowne

utrzymanie

dotychczasowej

struktury

z

pełnomocnikiem jakości bądź odpowiedzialność i uprawnienia mogą być podzielone
pomiędzy kilka osób w organizacji (ma to szczególnie swoje uzasadnienie w organizacjach
złożonych o skomplikowanych i specjalistycznych procesach).
8. Podejście oparte na ryzyku.
Ważnym aspektem z punktu widzenia organizacji świadczących usługi w zakresie
rekreacji jest przyjęcie systematycznego i kompleksowego podejścia do ryzyka, a nie
traktowanie go jako pojedynczego elementu systemu zarządzania jakością. Działalności w
78

PN-EN ISO 9001:2015, op.cit., s. 12.
Polityka jakości – zamierzenia i ukierunkowanie organizacji formalnie wyrażone przez najwyższe
kierownictwo dotyczące jakości. Cel jakościowy – cel odnoszący się do jakości, oparty na polityce jakości, może
być określony dla funkcji (np. cel marketingowy, cel produkcyjny, cel sprzedażowy), poziomów (cel
strategiczny, cel działu, cel zespołu) oraz procesów operacyjnych. PN-EN ISO 9000:2015, op. cit., s. 25.
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zakresie rekreacji i sportu zawsze towarzyszy ryzyko. Zatem podejście oparte na ryzyku
zapewnia zidentyfikowanie, rozważenie oraz nadzorowanie ryzyka podczas projektowania i
funkcjonowania systemu zarządzania jakością, a także określenie sposobów postępowania z
ryzykiem. Ryzyko jest definiowane w normie PN-EN ISO 9000:2015 (pkt. 3.7.9) jako wpływ
niepewności80. W normie zwraca się uwagę na następujące wymiary niepewności:
niepewność powoduje odchylenie od oczekiwań – pozytywne lub negatywne; niepewność to
stan, również częściowy, braku informacji związanej ze zrozumieniem lub wiedzą na temat
zdarzenia, jego następstw lub prawdopodobieństwa. Norma podkreśla, że ryzyko jest często
określane w odniesieniu do potencjalnych zdarzeń i następstw lub ich kombinacji. Ryzyko
jest również często wyrażane jako kombinacja następstw zdarzenia i związanego z nim zmian
prawdopodobieństwa jego wystąpienia. W kontekście PN-EN ISO 9001:2015 ryzyko odnosi
się do niepewności osiągnięcia głównego celu normy, tj. do zapewnienia, aby organizacja
była zdolna do stałego dostarczania klientom wyrobów i usług zgodnych z ich wymaganiami
oraz dążyła do zwiększenia zadowolenia klienta. Jako pomocniczą w zarządzaniu ryzykiem
organizacja może wykorzystać Normę PN-EN ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem.
Zasady i wytyczne z 2012 r.81
Ryzyko najczęściej jest postrzegane w sensie negatywnym, natomiast podejście oparte na
ryzyku może również pomóc zidentyfikować szanse dla organizacji. Pojęcie „szanse" jest
związane z wychodzeniem ponad oczekiwania i określone cele. Szanse mogą nadarzyć się
jako wynik sytuacji sprzyjającej osiągnięciu zamierzonych wyników, takich jak: zbiór
okoliczności, które umożliwiają organizacji pozyskanie nowych klientów, rozwój nowych
wyrobów i usług, redukcję odpadów lub poprawę produktywności, otwarcie nowych rynków
(pkt. 0.3.3, PN-EN ISO 9001:2015)82. Norma wymaga, aby organizacja stosowała podejście
oparte na ryzyku, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wymaganiach zawartych w
następujących punktach:
1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu (należy określić pozytywne i negatywne
czynniki) (pkt. 4.1), w powiązaniu z ryzykiem i szansami.
2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych (pkt. 4.2) (należy określić
ryzyka i szanse związane ze spełnieniem istotnych wymagań stron zainteresowanych).
3. System zarządzania jakością i jego procesy (w procesach operacyjnych/biznesowych
należy uwzględnić ryzyka i szanse (pkt. 4.4.1).
80

PN-EN ISO 9000: 2015, op. cit., s. 26.
Szerzej na temat normy PN-EN ISO 31000:2012, w tym sposobach postępowania z ryzykiem, w dalszej części
opracowania.
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ISO 9001 :2015 pkt. 0.0.3 Podejście oparte na ryzyku, s. 8.
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4. Przywództwo i zaangażowanie – Postanowienia ogólne (kierownictwo powinno
promować podejście oparte na ryzyku) (pkt. 5.1.1), Orientacja na klienta (należy
określić ryzyka i szanse wpływające na zgodność wyrobów i usług oraz zdolności do
zwiększania zadowolenia klientów) (pkt. 5.1.2).
5. Planowanie – należy zaplanować działania odnoszące się do ryzyk i szans – sposoby
postępowania z nimi (pkt. 6.1.1).
Organizacja powinna zaplanować działania odnoszące się do ryzyk i szans oraz sposób, w
jaki zostaną one zintegrowane i wdrożone do procesów systemu zarządzania jakością.
Ważnym aspektem jest ocena skuteczności działań podejmowanych w zakresie ryzyka.
Podjęte działania, odnoszące się do ryzyk i szans, powinny być proporcjonalne do
potencjalnego wpływu na zgodność wyrobów i usług (należy określić ryzyka i szanse, których
wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne i będzie miało największy potencjalny wpływ na
zadowolenie klienta).
9. Działania operacyjne – Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi (pkt.
8.1).
Zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015 organizacja powinna
zaplanować, wdrożyć i nadzorować procesy (pkt. 4.4) potrzebne do spełnienia wymagań
dotyczących dostarczania wyrobów i usług (tzn. wdrożyć tzw. podejście procesowe). Do
typowych procesów operacyjnych zalicza się: projektowanie, zakup, produkcję/świadczenie
usług i sprzedaż. Każda organizacja definiuje swoje procesy operacyjne, biorąc pod uwagę
specyfikę działalności oraz wymagania. W odniesieniu do rekreacyjnej do procesów
operacyjnych można zaliczyć: projektowanie (analiza rynku i przygotowanie oferty usług),
sprzedaż oferty i kontakty z klientem, organizację i planowanie zajęć, realizację/świadczenie
usług. W odniesieniu do każdego z procesów powinny być określone elementy zgodne z rys.
3.3. oraz sposoby postępowania z ryzykiem oraz monitorowania (sprawdzenie, nadzorowanie,
obserwacja). Skuteczność podjętych działań w odniesieniu do ryzyka i szans powinna być
brana pod uwagę podczas przeglądu zarządzania83. Norma określa, że:


organizacja powinna analizować i oceniać odpowiednie dane oraz informacje z
monitorowania i pomiaru w celu oceny m.in. skuteczności działań podjętych w
zakresie ryzyk i szans (Ocena efektów działania - Analiza i ocena (pkt. 9.1.3) – ocena
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Ocena podejmowana przez kierownictwo organizacji.
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skuteczności stanowi jedną z danych wejściowych do przeglądu zarządzania (Przegląd
zarządzania – Dane wejściowe do przeglądu zarządzania pkt. 9.3.2);


w sytuacji wystąpienia niezgodności, w tym każdej wynikającej z reklamacji,
organizacja powinna aktualizować ryzyka i szanse określone podczas planowania
(Doskonalenie – Niezgodności i działania korygujące (pkt. 10.2.1).

W modelu SZJ ryzyko jest wbudowane w cały system zarządzania, jest obecne we wszystkich
procesach i działaniach. W PN-EN ISO 9001:2015 nie odrębnego rozdziału lub podrozdziału
obejmującego działania zapobiegawcze. Koncepcja działań zapobiegawczych jest wyrażona
poprzez podejście oparte na ryzyku przy formułowaniu wymagań dotyczących systemu
zarządzania84. Podkreśla się, że działania zapobiegawcze są

częścią planowania

strategicznego w organizacji. Dzięki podejściu opartemu na ryzyku organizacja będzie starała
się zapobiegać lub zmniejszać liczbę niezgodności od samego początku – od procesu
planowania.

Norma

nie

zawiera

wymagań

w

zakresie

formalnych

metod

lub

udokumentowanych procesów zarządzania ryzykiem85. Organizacja sama może zdecydować,
w jaki sposób zarządzać ryzkiem i czy wdrażać rozszerzone metody w tym zakresie (np.
Normę PN-EN ISO 31000). W załączniku A podkreśla się, że dzięki wdrożeniu podejścia
opartego na ryzyku zwiększyła się elastyczność w wymaganiach dotyczących procesów,
udokumentowanych informacji i odpowiedzialności organizacji.
10. Bardziej elastyczne podejście do dokumentacji.
W celu osiągania spójności z innymi normami wprowadzono wspólny rozdział
dotyczący „udokumentowanych informacji” (pkt. 7.5). Terminy takie jak: „dokumentacja,
księga jakości, udokumentowane procedury, zapisy” zastąpiono terminem „udokumentowana
informacja”. Jest ona definiowana jako informacja, która powinna być nadzorowana i
utrzymywana przez organizację oraz nośnik, na jakim jest zawarta (pkt. 3.8.6 PN-EN ISO
9000:2015). Udokumentowana informacja może być w dowolnej formie, na dowolnym
rodzaju nośnika i pochodzić z dowolnego źródła. Udokumentowana informacja może odnosić
się do:

84
85



systemu zarządzania, łącznie ze związanymi procesami,



informacji stworzonej pod kątem działalności organizacji (dokumentacja organizacji),



dowodu osiąganych wyników (zapisy).

PN-EN ISO 9001:2015, op. cit. Załącznik A.4 Podejście oparte na ryzyku, s. 31.
PN-EN ISO 9001:2015, op. cit. Załącznik A.4 Podejście oparte na ryzyku, s. 31.
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Udokumentowane informacje mogą być stosowane do komunikowania wiadomości,
dostarczania dowodu na to, że to, co zostało zaplanowane, zostało wykonane lub dzielenia się
wiedzą86.

Nie

jest

wymagane

opracowanie

księgi

jakości

ani

obowiązkowych

udokumentowanych procedur. Organizacja ma większą swobodę w decydowaniu, jakie
udokumentowane informacje są dla niej odpowiednie i przydatne. Należy jednak zwrócić
uwagę na fakt, że wiele organizacji nadal wykorzystuje rozwiązania dotychczasowe tj. księga
jakości/podręcznik jakości, w którym opisywany jest cały system zarządzania (np. w
odniesieniu do punktów Normy) oraz stosuje procedury, instrukcje i inne dotychczasowe
formy dokumentowania.
System zarządzania zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015 powinien obejmować (pkt. 7.5)87:


udokumentowane informacje wymagane przez Normę.



udokumentowane informacje określone przez organizacje jako niezbędne dla
skuteczności systemu zarządzania jakością.

Zakres dokumentów wymaganych w nowej Normie prezentuje poniższa tabela 3.3.

Tabela 3.3.
Dokumenty wymagane w normie PN-EN ISO 9001:2015 (UI – udokumentowana informacja)
Punkt
normy
4.3
4.4.2

5.2.2
6.2.1
7.1.5.1
7.1.5.2
7.2
8.2.3.2

8.2.4
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6

Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015
UI zakres SZJ (rodzaje wyrobów i usług, które obejmuje SZJ oraz wyłączenia).
Organizacja powinna utrzymywać UI celu:
- wsparcia funkcjonowania swoich procesów,
- potwierdzenia, ze procesy są realizowane tj. zaplanowano.
Polityka jakości UI.
UI dotycząca celów jakościowych.
UI dotyczące zasobów do monitorowania i pomiarów, jako dowód ich przydatności do użycia
zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku braku wzorców, podstawa wzorcowania lub sprawdzenia powinna być
przechowywana jako udokumentowana informacja.
UI jako dowód kompetencji.
Organizacja powinna przechowywać UI (jeśli ma to zastosowanie):
- wyników przeglądów wymagań dotyczących wyrobów i usług,
- każdego nowego wymagania dotyczącego wyrobów i usług.
Konieczność zmiany UI jeśli zmienia się wymagania dotyczące wyrobów i usług.
UI potrzebne do wykazania, że wymagania dotyczące projektowania i rozwoju zostały spełnione.
UI dotyczące danych wejściowych do projektowania i rozwoju.
UI dotyczące nadzoru nad projektowaniem i rozwojem.
UI dotyczące danych wyjściowych z projektowania i rozwoju.
Organizacja powinna przechowywać UI dotyczące:
- zmian w projektowaniu i rozwoju,
- wyników przeglądów,
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https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/najwazniejsze-zmiany-wprowadzone-w-iso-9001-2015
(dostęp: 5.09.2016).
87
PN-EN ISO 9001:2015, op. cit., pkt. 7.5 Udokumentowane informacje; pkt. 7.5.1 Postanowienia ogólne, s.
17.
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- zatwierdzania zmian,
- działań podjętych w celu zapobieżenia niekorzystanym wpływom.
8.4.1
Organizacja powinna przechowywać UI dotyczące działań (kryteria oceny i wyboru dostawców,
monitorowania efektów działania, ponownej oceny na podstawie zdolności do dostarczania
procesów, wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami) oraz wszelkich innych działań
wynikających z oceny.
8.5.1
UI określająca właściwości wyrobów i usług oraz wyniki, które mają być osiągnięte.
8.5.2
UI niezbędna do umożliwienia identyfikowalności.
8.5.3
UI dotycząca zniszczeń i uszkodzeń własności klienta lub dostawcy zewnętrznego.
8.5.6
UI obejmująca wyniki przeglądu zmian, osoby zatwierdzające zmiany, oraz wszelkie niezbędne
działania podjęte w wyniku przeglądu.
8.6
UI na temat zwolnienia wyrobów i usług, powinna ona zawierać:
-dowody spełnienia kryteriów przyjęcia,
- Identyfikowalność osoby decydujących o zwolnieniu.
8.7.2
UI które, opisują niezgodność, opisują podjęte działania, opisują uzyskane odstępstwa,
identyfikują osobę decydującą o działaniach w odniesieniu do niezgodności.
9.1.1
UI jako dowód wyników monitorowania, pomiarów, analiz i oceny.
9.2.2
Program auditu, UI jako dowód wdrożenia programu auditów i wyników auditów.
9.3.2
UI jako dowód wyników przeglądów zarządzania.
10.2.2
UI jako dowód:
- charakteru niezgodności i wszelkich podjętych w ich następstwie działań,
- wyników każdego podjętego działania korygującego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: PN–EN ISO 9001:2015, op. cit.

Zakres dokumentowanych informacji może być różny dla różnych organizacji ze
względu na ich wielkość i rodzaj działań, procesów, wyrobów i usług, złożoność oraz
kompetencje osób. Zakres dokumentacji może również wynikać z wymagań innych norm
stosowanych przez organizację (np. norm branżowych stosowanych w rekreacji).

11. Wsparcie.
Kolejna nowość w normie PN-EN ISO 9001:2015 to pojawienie się rozdziału pod
tytułem „Wsparcie” (rozdział 7). Zawiera on wymagania w zakresie wsparcia, jakie powinno
być udzielone przez najwyższe kierownictwo dla SZJ oraz zaangażowania ludzi. Wsparcie
umożliwia: zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich i innych niezbędnych w systemie,
monitorowanie procesów i wyników, określenie oraz ocenę ryzyk i szans oraz wdrożenie
odpowiednich działań88. Podkreśla się, że pozyskanie, rozmieszczenie, utrzymanie,
zwiększenie i administrowanie odpowiednio zasobami wspiera organizację w osiąganiu jej
celów. Ważnymi obszarami oddziaływania kierownictwa organizacji są też ludzie,
kompetencje, świadomość oraz komunikacja.
Termin „środowisko pracy” zostaje zastąpiony terminem „środowisko funkcjonowania
procesów”. Odpowiednie środowisko może być kombinacją czynników społecznych (np. brak
dyskryminacji, spokój, bezkonfliktowość), psychologicznych (np. obniżenie stresu,
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PN-EN ISO 9000:2015, op. cit., pkt. 7.2 Wsparcie, s. 6-7.
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zapobieganie wyczerpaniu, ochrona emocjonalna), fizycznych (np. temperatura, ciepło,
wilgotność, oświetlenie, przepływ powietrza, higiena, hałas). Natomiast termin „wyposażenie
do monitorowania i pomiarów” został zastąpiony terminem „zasoby do monitorowania i
pomiarów”89.

12. Wiedza organizacji.
W normie uwzględniono potrzebę określenia i zarządzania wiedzą utrzymywaną przez
organizację, w celu zapewnienia funkcjonowania procesów oraz osiągnięcia zgodności
wyrobów i usług90. Punkt 7.1.6 zawiera wymagania w tym zakresie91. Wymagania dotyczące
wiedzy zostały wprowadzone w celu92:


zabezpieczenia organizacji przed utratą wiedzy np. w wyniku rotacji pracowników,
niewłaściwego gromadzenia i dystrybucji informacji,



wspierania organizacji w zdobywaniu wiedzy np. poprzez uczenie się z nabytego
doświadczenia, mentoring i benchmarking.

Podstawą wiedzy organizacji jest doświadczenie. Wiedza organizacji może być oparta na
źródłach wewnętrznych (np. własność intelektualna, wiedza wyniesiona z doświadczenia, z
błędów i projektów zakończonych sukcesem, utraconych szans, doskonalenia procesów,
wyrobów i usług) i źródłach zewnętrznych (np. normy, konferencje, seminaria, wiedza
pozyskana od klientów i dostawców zewnętrznych). Podczas rozpatrywania zmieniających się
potrzeb i trendów, organizacja powinna rozważyć swój obecny stan wiedzy i określić, jak
pozyskać wszelką niezbędną, dodatkową wiedzę i wymaganą jej aktualizację lub otrzymać do
niej dostęp. Ma to szczególne znaczenie w organizacjach świadczących usługi rekreacyjne, w
których odpowiednie zarządzanie wiedzą jest ważne z uwagi na ryzyko oraz rotację
pracowników. Jednym ze sposobów gromadzenia wiedzy w organizacji może być opisywanie
poszczególnych przedsięwzięć (imprez, zajęć, wydarzeń itd.) w dokumentach np. raportach z
zakończenia/zamknięcia przedsięwzięcia.

W raporcie można umieszczać informacje nt.

podsumowania i doświadczeń, wskaźnik zgodności danych wyjściowych z danymi
wejściowymi (czy założone cele przedsięwzięcia/projektu zostały zrealizowane), zakresu
planowanych zmian w kolejnych przedsięwzięciach/ projektach, analizy ryzyk i sposób
postepowania z nimi, analizy szans itd.
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PN-EN ISO 9001:2015, op. cit., pkt. 7.1.4 Środowisko funkcjonowania procesów, s. 15.
PN-EN ISO 9001:2015, op. cit. Załącznik A.7 Wiedza w organizacji, s. 32
91
PN-EN ISO 9001:2015, op. cit. pkt. 7. Wsparcie, pkt. 7.1.6 Wiedza organizacji, s. 16.
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PN-EN ISO 9001:2015, op. cit., Załącznik A.7 Wiedza w organizacji, s. 32.
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13. Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz.
W znowelizowanej normie wszystkie formy dostarczania z zewnątrz procesów,
wyrobów i usług zostały uwzględnione w Rozdziale 8, punkcie 8.4 Nadzór nad procesami,
wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz. Obejmują one: zakupy u dostawcy, umowę z
powiązaną firmą oraz zlecanie procesów na zewnątrz93. Dotychczas stosowane terminy takie
jak: „zakupiony wyrób” został zastąpiony terminem „dostarczane z zewnątrz wyroby i usługi”
a termin „dostawca” został zastąpiony terminem „zewnętrzny dostawca”. W załączniku
podkreśla się, że zlecanie prac na zewnątrz zawsze ma podstawową cechę usługi, a zakres
nadzoru nad dostarczaniem z zewnątrz może się znacząco różnić od charakteru procesów,
wyrobów i usług. Organizacja może tutaj stosować podejście oparte na ryzyku w celu
określenia zakresu i rodzaju nadzoru odpowiedniego dla poszczególnych dostawców i
dostarczanych z zewnątrz wyrobów i usług. Wymagania w tym zakresie mają szczególne
znaczenie w branży usług rekreacyjnych, gdyż często oferta kierowana do klienta obejmuje
różne usługi i produkty dostarczane przez inne organizacje (np. usługi noclegowe,
wypożyczania sprzętu, konserwacji i naprawy, usługi w zakresie wyżywienia, transportu,
dietetyki, usługi handlowe – sprzedaż odżywek, suplementów diety, odzieży, wyposażanie
itd.). Często też osoby, realizujące usługi w zakresie rekreacji, są zatrudniane na umowę
zlecenie lub prowadzą własną działalność gospodarczą, a więc są dostawcami zewnętrznymi
dla organizacji rekreacyjnej, a więc powinny podlegać ocenie tak jak każdy inny dostawca.
Nadzór nad wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz ma krytyczne znaczenie z punktu
widzenia spełniania wymagań i oczekiwań klientów.
14. Zarządzanie zmianami.
W PN-EN ISO 9001:2015 zwiększono wymagania dotyczące wprowadzania zmian na
poziomie systemu i na poziomie operacyjnym. Zmiany powinny być korzystne dla organizacji
i powinny być przeprowadzone tak, jak ustali to organizacja. Należy przy tym uwzględnić
wprowadzone istniejące oraz nowe ryzyka i szanse, aby zwiększyć korzyści z
wprowadzanych zmian.
Zmiany są ujęte w różnych punktach normy, w szczególności w pkt. 6.3 Planowanie zmian,
pkt. 8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, pkt. 8.3.6 Zmiany w
projektowaniu i rozwoju, pkt. 8.5.6 Nadzorowanie zmian. W celu uzyskania korzyści
związanych z wprowadzanymi zmianami, organizacja powinna rozważać wszelkie możliwe
93

PN-EN ISO 9001:2015, op. cit., Załącznik A.* Nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz wyrobami i usługami, s.
33.
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do wystąpienia rodzaje zmian, na przykład w procesach, udokumentowanych informacjach,
wyposażeniu, szkoleniu pracowników, wyborze dostawców.

Konieczność wprowadzenia

zmiany może wynikać np. z: informacji zwrotnych od klientów, reklamacji klientów,
informacji zwrotnych od pracowników, innowacji, zidentyfikowanego ryzyka i szans,
wyników auditu wewnętrznego, wyników przeglądu zarządzania, zidentyfikowanych
niezgodności. Zmiany mogą być związane z dowolnym elementem procesu, dotyczyć np.
wejścia, zasobów, ludzi, działań, nadzorowania, pomiarów, wyjść z procesów. Nie wszystkie
zmiany będą wymagały jednakowego postępowania. Niektóre będą wymagały starannego
zarządzania, a inne będzie można bezpiecznie zignorować. Przy ustalaniu

sposobu

postępowania ze zmianami organizacja powinna rozważyć (pkt. 6.3)94:


cel zmian i ich potencjalne konsekwencje (np. wpływ na klientów i strony
zainteresowane),



integralność SZJ (m.in. wpływ na cele jakościowe, skuteczność procesów i system),



dostępność zasobów,



przydział lub zmianę przydziału odpowiedzialności i uprawnień.

Zgodnie z wymagania normy organizacja powinna dokonywać przeglądów i sprawować
nadzór nad wprowadzonymi zmianami tak, aby zapewniać ciągłą zgodność z wymaganiami
(pkt. 8.5.6)95.

15. Doskonalenie.
W normie PN-EN ISO 9001:2008 stosowano termin „ciągłe doskonalenie” w celu
uwypuklenia faktu, że jest to działalność ciągła96. W PN-EN ISO 9001:2015 stosowany jest
bardziej ogólny termin „doskonalenie”, którego jednym ze składników jest ciągłe
doskonalenie. Doskonalenie jest definiowane jako działanie, mające na celu zwiększenie
efektów działania97, natomiast ciągłe doskonalenie to powtarzające się działanie, mające na
celu poprawę efektów działania98.
W punkcie 10.1 Normy PN-EN ISO 9001:2015 określono, że organizacja powinna
określić i wybrać możliwości doskonalenia oraz wdrożyć wszelkie niezbędne działania
mające na celu spełnienie wymagań i zwiększenie zadowolenia klienta. Działania takie
powinny obejmować:
94

PN-EN ISO 9001:2015, op. cit., s. 14.
PN-EN ISO 9001:2015, op. cit., s. 24.
96
https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/najwazniejsze-zmiany-wprowadzone-w-iso-9001-2015
(dostęp: 5.09.2016).
97
PN-EN ISO 9000:2015, op. cit., pkt. 3.3.1.
98
PN-EN ISO 9000:2015, op. cit., pkt. 3.3.2.
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doskonalenie wyrobów i usług w celu spełnienia wymagań klienta, jak również
uwzględnienie jego przyszłych potrzeb i oczekiwań,



korygowanie, zapobieganie lub ograniczanie niepożądanych skutków,



doskonalenie funkcjonowania i skuteczności systemu zarządzania jakością.

Doskonalenie może obejmować korekcję, działania korygujące, ciągle doskonalenie, zmiany
o charakterze przełomowym, innowacje i reorganizację. Doskonalenia sytemu jakości opiera
się o cykl PDCA.
3.4.1.3. PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania
We wprowadzeniu do Normy podkreśla się, że przyjęcie systemu zarządzania jakością
jest strategiczną decyzją organizacji, która może wspomóc poprawę ogólnych efektów
działania oraz stanowić solidną podstawę dla inicjatyw dotyczących jej zrównoważonego
rozwoju. Twórcy Normy podkreślają, że zmienia się kontekst działania współczesnej
organizacji na co wpływ mają zmiany technologiczne, globalizacja, uczynienie wiedzy jako
podstawowego zasobu organizacji oraz coraz bardziej wykształcone i wymagające
społeczeństwo. Jakość wpływa nie tylko na zadowolenie klienta, ale może mieć również
bezpośredni wpływ na reputację organizacji. Współczesna organizacja powinna mieć
zdolności do zmian i adaptacji. W modelu SZJ nie wszystkie systemy, procesy i działania
mogą być z góry zdefiniowane, dlatego konieczna jest elastyczność i zdolność
dostosowywania się do złożoności kontekstu organizacji określonego zidentyfikowanymi
potrzebami i oczekiwaniami zainteresowanych stron. Podkreśla się, że podejście do SZJ
opisane w normach ISO serii 9000 oraz innych normach dotyczących systemów zarządzania i
w organizacyjnych modelach doskonałości (np. EFQM, PNJ, CAF) są oparte na wspólnych
zasadach, dlatego możliwa jest ich integracja i stworzenie jednego zintegrowanego systemu
zarządzania.
Strukturę Normy w oparciu o cykl PDCA przedstawia rysunek 3.5.
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Rys. 3.5. Model systemu zarządzania jakością w normie PN-EN ISO 9001:2015 w cyklu
PDCA
Źródło: PN-EN ISO 9001:2015, Systemy zarządzania jakością – Wymagania, PKN, Warszawa 2016, s. 7.

Charakterystykę wymagań normy zawiera tabela 3.4.

Tabela 3.4.
Charakterystyka wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015
1

Zakres normy.

2

Powołania normatywne.

3

Terminy i definicje.

4
4.1

Kontekst organizacji.
Zrozumienie organizacji i jej
kontekstu.

4.2

Zrozumienie
potrzeb
i
oczekiwań
stron
zainteresowanych.

Norma może być stosowana przez wszelkie organizacje, bez względu
na rodzaj, wielkość, dostarczane wyroby i usługi.
ISO 9000:2015 Quality management systems – Fundamentals and
vocabulary.
Terminy i definicje podane w ISO 9000:2015 Quality management
systems – Fundamentals and vocabulary.
Organizacja powinna określić czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne
istotne dla celu i strategicznego kierunku jej działania oraz takie,
które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia
zamierzonego(-ych) wyniku (-ów) systemu zarządzania jakością.
Organizacja powinna monitorować i przeglądać informacje
dotyczące tych czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
Organizacja powinna określić strony zainteresowane i ich wymagania
istotne dla systemu zarządzania jakością.
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4.3

Określenie zakresu systemu
zarządzania jakością (SZJ).

4.4

System zarządzania jakością i
jego procesy.

5
5.1

Przywództwo.
Przywództwo i
zaangażowanie.

5.2

Polityka.

5.3

Rola, odpowiedzialność i
uprawnienia w organizacji.

6
6.1

Planowanie.
Działania odnoszące się do
ryzyk i szans.

6.2

Cele jakościowe i planowanie
ich osiągnięcia.

6.3
7
7.1

Planowanie zmian.
Wsparcie.
Zasoby

7.2

Kompetencje.

Organizacja powinna określić granice oraz możliwości zastosowania
systemu zarządzania jakością w celu ustalenia jego zakresu, mając na
uwadze: kontekst organizacji, wymagania stron zainteresowanych
oraz wyroby i usługi organizacji. Wymaganie normy może być
uznane za niemające zastosowania, jeśli nie wpływa na zdolność lub
odpowiedzialność organizacji do zapewnienia zgodności wyrobów i
usług oraz zwiększania zadowolenia klienta.
Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i ciągle doskonalić system
zarządzania jakością, łącznie z potrzebnymi procesami i ich
wzajemnych oddziaływaniem. Organizacja powinna określić procesy
potrzebne w systemie zarządzania jakością i ich zastosowanie w
organizacji oraz powinna: określić wymagane wejścia i oczekiwane
wyjścia z tych procesów, określić sekwencję procesów oraz ich
wzajemne oddziaływanie, określić i stosować kryteria i metody
potrzebne do zapewnienia skutecznego przebiegu i nadzorowania
procesów, określić zasoby potrzebne dla tych procesów i zapewnić
ich dostępność, przypisać odpowiedzialność i uprawnienia w tych
procesach, uwzględnić ryzyka i szanse, oceniać procesy i wdrażać
niezbędne zmiany, doskonalić procesy i SZJ (4.4.1). Organizacja
powinna odpowiednio dokumentować i przechowywać informacje nt.
funkcjonowania procesów (4.4.2).
Najwyższe kierownictwo powinno wykazywać przywództwo oraz
zaangażowanie w zakresie SZJ (5.1.1) oraz orientacji na klienta
(5.1.2).
Najwyższe kierownictwo powinno ustanowić, wdrożyć oraz
utrzymywać politykę jakości (5.2.1). Polityka jakości powinna: być
odpowiednia do celu istnienia i kontekstu organizacji oraz wspierać
jej strategiczny kierunek rozwoju, tworzyć ramy do ustanowienia
celów jakościowych, zawierać zobowiązanie do spełnienia wymagań
oraz ciągłego doskonalenie SZJ. Polityka jakości powinna być
udokumentowana, zakomunikowana, zrozumiana i stosowana w
organizacji oraz dostępna dla stron zainteresowanych (5.2.2).
Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, aby odpowiedzialność i
uprawnienia osób pełniących role zostały przydzielone,
zakomunikowane i zrozumiane w organizacji. Szczególnie dotyczy
to: zgodności SZJ z wymaganiami normy, zapewnienia, że procesy
dostarczą zamierzone efekty, sprawozdawczości w zakresie SZJ,
zapewniania orientacji na klienta oraz integralności SZJ.
Planując SZJ, organizacja powinna wziąć pod uwagę kontekst
organizacji oraz wymagania stron zainteresowanych oraz określić
szanse i ryzyka w celu zapewnienia skuteczności SZJ, zwiększenia
pożądanych
skutków,
zapobieżeniu
wystąpienia
skutków
niepożądanych oraz doskonalenia (6.1.1). Organizacja powinna
zaplanować działania odnoszące się do ryzyk i szans oraz sposób
wdrożenia tych działań do procesów i oceny ich skuteczności (6.1.2).
Organizacja powinna ustanowić cele jakościowe dla odpowiednich
funkcji, szczebli i procesów potrzebnych w SZJ (6.2.1). Organizacja
powinna określić sposób realizacji celów jakościowych (działania,
zasoby, odpowiedzialność, termin, sposób oceny wyników) (6.2.2).
Zmiany w SZJ powinny być przeprowadzane w sposób zaplanowany.
Organizacja powinna określić i zapewnić zasoby potrzebne do
ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia SZJ
(7.1.1), ludzi (7.1.2) infrastruktury (7.1.3), środowiska niezbędnego
do funkcjonowania procesów i osiągnięcia zgodności wyrobów i
usług (7.1.4), zasobów do monitorowania i pomiarów (7.1.5) oraz
wiedzy organizacji (7.1.6).
Organizacja powinna określić niezbędne kompetencje osób
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wykonujących pod jej nadzorem pracę, zapewnić, aby te osoby miały
odpowiednie wykształcenie, szkolenie lub doświadczenie, oceniać
skuteczność działań podejmowanych w celu uzyskania kompetencji
oraz przechowywać udokumentowane informacje jako dowód
kompetencji.
Organizacja powinna zapewnić, że osoby pracujące pod nadzorem
organizacji są świadome: polityk jakości, istotnych celów
jakościowych, swojego wkładu w skuteczność SZJ, konsekwencji
niezgodności z wymaganiami SZJ.
Organizacja powinna określić komunikację wewnętrzna i
zewnętrzną.
Organizacja powinna dokumentować SZJ w zakresie wymaganym
przez Normę oraz niezbędnym dla oceny jego skuteczności (7.5.1).
W opracowaniu i aktualizacji dokumentacji organizacja powinna
zapewnić odpowiednią identyfikację, właściwy format oraz przegląd
i zatwierdzanie pod kątem przydatności i adekwatności (7.5.2).
Organizacja powinna zapewnić nadzór nad udokumentowanymi
informacjami (7.5.3).

7.3

Świadomość.

7.4

Komunikacja.

7.5

Udokumentowane
informacje.

8
8.1

Działania operacyjne.
Planowanie i nadzór nad
działaniami operacyjnymi.

8.2

Wymagania
wyrobów i usług.

8.3

Projektowanie
i
wyrobów i usług

8.4

Nadzór
nad
procesami,
wyrobami
i
usługami
dostarczanymi z zewnątrz.

8.5

Produkcja
usługi.

8.6

Zwolnienia wyrobów i usług.

8.7

Nadzór nad
wyjściami.

i

dotyczące

rozwój

dostarczanie

niezgodnymi

Organizacja powinna zaplanować, wdrożyć i nadzorować procesy
potrzebne do spełniania wymagań dotyczących dostarczanie
wyrobów i usług oraz wdrożyć działania określone w rozdziale 6.
Planowanie, w tym: określić wymagania dla wyrobów i usług, ustalić
kryteria dla procesów i akceptacji wyrobów i usług, określić
niezbędne zasoby, wdrożyć nadzór nad procesami, zakres ich
dokumentowania.
Organizacja powinna określić sposób komunikowania się z klientem
(8.2.1), określania wymagań dotyczących wyrobów i usług (8.2.2),
zasady przeglądu wymagań dotyczących wyrobów i usług (8.2.3)
oraz dokonywania zmian wymagań (8.2.4).
Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać proces
projektowania i rozwoju wyrobów i usług, który obejmuje:
planowanie projektowania i rozwoju (8.3.2), dane wejściowe
niezbędne do tego procesu (8.3.3), nadzór nad procesem (8.3.4), dane
wyjściowe z procesu (8.3.5) oraz sposób przeprowadzania zmian w
procesie projektowania i rozwoju (8.3.6).
Organizacja powinna zapewnić, aby procesy, wyroby i usługi
dostarczane z zewnątrz były zgodne z wymaganiami. Organizacja
powinna określić rodzaj i zakres nadzoru (8.4.2) oraz informacje
jakie powinny być dostarczone zewnętrznemu dostawcy (8.4.3).
Organizacja powinna realizować produkcje oraz dostarczanie usługi
w warunkach nadzorowanych, które powinny obejmować:
dostępność dokumentacji, zasobów oraz realizację monitorowania i
pomiarów, infrastrukturę i środowisko do funkcjonowania procesów,
kompetentne osoby, kontrolę, działania zapobiegające błędom
(8.5.1).
organizacja powinna zapewnić identyfikacje i
identyfikowalność danych wyjściowych z procesów (wyrobów, usług
itd.) (8.5.2). Organizacja powinna dbać o powierzoną własność
klientów i dostawców (8.5.3) oraz zabezpieczać odpowiednio
procesy, wyroby i usługi i inne dane wyjściowe (8.5.4). Norma
określa również wymagania w zakresie obsługi posprzedażnej (8.5.5)
oraz nadzorowania wprowadzanych zmian (8.5.6).
Organizacja powinna określić warunki pozwolenia na przejście
wyrobu, usługi i procesu do następnego etapu realizacji, po
spełnieniu określonych wymagań.
Organizacja powinna zapewnić nadzór na efektami/niezgodnościami,
które zostały stwierdzone w trakcie realizacji procesów, po to aby
zapobiec ich niezamierzonemu użyciu. Zgodnie z wymaganiami
normy mogą być podjęte następujące działania: korekcja, segregacja,
wstrzymanie, zwrot lub zawieszenie dostarczania wyrobów lub usług,
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informowanie klienta, uzyskanie zgody na przyjęcie w ramach
odstępstwa (8.7.1). Takie sytuacje powinny być odpowiednio
udokumentowane (8.7.2).
9
9.1

Ocena efektów działalności.
Monitorowanie,
pomiary,
analiza i ocena.

9.2

Audit wewnętrzny.

9.3

Przegląd zarządzania.

10
10.1

Doskonalenie.
Postanowienia ogólne.

Organizacja powinna określić zakres, metody, terminy oraz zasady
analizy wyników monitorowania i pomiarów. Organizacja powinna
oceniać efekty oraz skuteczność działania SZJ oraz przechowywać
udokumentowane informacje w tym zakresie (9.1.1). Organizacja
powinna badać zadowolenie klienta (9.1.2) oraz analizować i oceniać
dane i informacje z monitorowania i pomiarów (9.1.3).
Organizacja powinna przeprowadzać audity wewnętrzne (9.2.1),
określić program auditów (9.2.2) wraz z kryteriami auditu, zakresem,
auditorami. Wyniki auditu powinny być prezentowane kierownictwu,
a korekcje i działania korygujące bezzwłocznie wdrażane.
Najwyższe kierownictwo organizacji powinno przeprowadzać
przegląd SZJ w celu zapewnienia jego stałej przydatności,
adekwatności i skuteczności oraz zgodności ze strategicznym
kierunkiem organizacji (9.3.1). Norma określa zakres danych
wejściowych do przeglądu (9.3.2) oraz danych wyjściowych z
przeglądu zarządzania (9.3.3).

Organizacja powinna określić i wybrać możliwości doskonalenia
oraz wdrożyć wszelkie niezbędne działania, mające na celu
spełnienie wymagań klienta i zwiększenie jego zadowolenia.
Organizacja powinna określić i wybrać możliwości doskonalenia
oraz wdrożyć wszelkie niezbędne działania, mające na celu
spełnienie wymagań klienta i zwiększenie jego zadowolenia.
10.2 Niezgodności i działania W razie wystąpienia niezgodności organizacja powinna zareagować
korygujące.
na niezgodności, ocenić potrzebę i zakres działań korygujących,
wdrożyć te działania i ocenić ich skuteczność, jeśli to konieczne
zaktualizować ryzyka oraz wprowadzić zmiany w SZJ (10.2.1).
Organizacja powinna przechowywać niezbędną dokumentację w tym
zakresie (10.2.2).
10.3 Ciągłe doskonalenie.
Organizacja powinna ciągle doskonalić przydatność, adekwatność i
skuteczność systemu zarządzania jakością, mając na uwadze wyniki
analizy i oceny oraz wyniki przeglądu.
Źródło: opracowanie na podstawie: ISO 9001:2015, PKN.

Jako potencjalne korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia SZJ opartego na normie
wymienia się:


zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług, które spełniają wymagania klienta
oraz wymagania prawne i regulacyjne,



stwarzanie szans na zwiększenie zadowolenia klienta,



uwzględnienie ryzyka i szans związanych z kontekstem i celami działania organizacji,



możliwość wykazania zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami SZJ.
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3.4.1.4. PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces
organizacji - Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością
Ostatnią z omawianych norm jest Norma ISO 9004:2009 Managing for the sustained
success of an organization – A quality management approach (polski odpowiednik PN-EN
ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście
wykorzystujące zarządzanie jakością)99. Norma ta zawiera wytyczne dla każdej organizacji,
pomocne w osiągnięciu trwałego sukcesu w złożonym, wymagającym i stale zmieniającym
się otoczeniu, poprzez zastosowanie podejścia wykorzystującego zarządzania jakością. W
normie podkreśla się, że trwały sukces organizacji jest osiągany poprzez zwiększanie jej
zdolności do spełniania wymagań i oczekiwań klientów i innych stron zainteresowanych w
długim czasie i w zrównoważony sposób, również poprzez uczenie się oraz odpowiednie
wprowadzanie udoskonaleń i innowacji. Norma ma zastosowanie we wszystkich
organizacjach. Norma składa się z 9 rozdziałów.

Tabela 3.5.
Struktura normy PN-EN ISO 9004:2010
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Zakres normy.
Powołania normatywne.
Terminy i definicje.
Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji.
4.1 Postanowienia ogólne.
4.2 Trwały sukces.
4.3 Otoczenie organizacji.
4.4 Strony zainteresowane, potrzeby i oczekiwania.
Strategia i polityka.
5.1 Postanowienia ogólne.
5.2 Formułowanie strategii i polityki.
5.3 Rozwinięcie strategii i polityki.
5.4 Komunikowanie strategii i polityki.
Zarzadzanie zasobami.
6.1 Postanowienia ogólne.
6.2 Zasoby finansowe.
6.3 Ludzie w organizacji.
6.4 Dostawcy i partnerzy.
6.5 Infrastruktura.
6.6 Środowisko pracy.
6.7 Wiedza, informacja i technologia.
6.8 Zasoby naturalne.
Zarządzanie procesami.
7.1 Postanowienia ogólne.
7.2 Planowanie procesów i sterowanie procesami.
7.3 Odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące procesów.
Monitorowanie, pomiary, analiza i przegląd.
8.1 Postanowienia ogólne.

99

PN-EN ISO 9004:2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji - Podejście wykorzystujące
zarządzanie jakością, PKN, Warszawa 2010.
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8.2 Monitorowanie.
8.3 Pomiary.
8.4 Analiza.
8.5 Przegląd informacji z monitorowania, pomiarów i analizy.
9. Doskonalenie, innowacje i uczenie się.
9.1 Postanowienia ogólne.
9.2 Doskonalenie.
9.3 Innowacje.
9.4 Uczenie się.
Załącznik A Narzędzie samooceny.
Załącznik B Zasady zarządzania jakością.
Załącznik C Powiązania pomiędzy ISO 9004:2009 i ISO 9001:2008.
Źródło: PN-EN ISO 9004:2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście
wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, Warszawa 2010.

Norma zawiera w Załączniku A narzędzie do samooceny dojrzałości organizacji we
wdrożeniu Kompleksowego Zarządzania Jakością. Ocena odnosi się do poszczególnych
punktów normy. Wyróżnia się 5 poziomów dojrzałości organizacji.
W związku z nowelizacją Normy ISO 9001 w 2015 r. rozpoczęto prace nad rewizją normy
ISO 9004100. Projekt rewizji ISO 9004 został zatwierdzony przez Komitet Techniczny ISO
ISO/TC 176/SC 2 i oczekuje się, że zgodnie z trzyletnim programem rozwoju nowe wydanie
normy może się ukazać w 2018 r. Grupa robocza zaproponowała zmianę tytułu ISO 9004 oraz
jej zakresu. Mają również być proponowane narzędzia, które zostaną włączone do oceny
poziomu wdrażania zaleceń ISO 9004101.
3.4.1.5. Normy ISO serii 10000 wspierające działania systemu zarządzania jakością
w organizacji
Międzynarodowa

Organizacja

Standaryzacyjna

opublikowała

szereg

norm

zawierających wymagania i wytyczne, mające na celu wspomóc organizacje w implementacji,
utrzymaniu oraz doskonaleniu systemu zarządzania jakością. Dotyczą one zasad budowania
relacji z interesariuszami organizacji oraz tworzenia systemu zarządzania, zarządzania nim
oraz osiągania planowanych efektów finansowych i ekonomicznych. Poniżej krótko
scharakteryzowano wybrane normy, które mogą mieć zastosowanie w organizacjach
świadczących usługi w zakresie rekreacji102.

100

http://www.iso.org/iso (dostęp: 7.09.2016).
https://www.whittingtonassociates.com/2016/01/revision-of-iso-9004/ (dostęp: 7.09.2016).
102
Opracowano na podstawie: PN-EN ISO 9001:2015, op. cit., Załącznik B; B. Goranczewski, A. SzeligaKowalczyk, Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych. Ujęcie holistyczne, CeDeWu, Warszawa 2015;
http://www.pkn.pl/ (dostęp: 6.09.2016).
101
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PN-ISO 10001:2009 - Zarządzanie jakością - Zadowolenie klienta - Wytyczne dla
organizacji dotyczące kodeksów postępowania103 (ISO 10001:2007 Quality management -Customer satisfaction -- Guidelines for codes of conduct for organizations).
Norma zwiera wytyczne dotyczące planowania, projektowania, rozwoju, wdrażania,
utrzymywania i doskonalenia kodeksu postępowania dotyczącego zadowolenia klienta. Jej
zastosowanie może zwiększyć zaufanie klienta do organizacji, poprawić zrozumienie
oczekiwań i wymagań klienta. Można dzięki temu ograniczyć prawdopodobieństwo
nieporozumień i reklamacji. W normie uwzględniono kodeksy odnoszące się do wyrobów
oraz kodeksy zawierających deklaracje składane klientom, które dotyczą zachowania
organizacji. Przedstawiono uproszczone przykłady elementów kodeksu dla różnych
organizacji.
PN-ISO 10002:2006 - Zarządzanie jakością - Zadowolenie klienta - Wytyczne dotyczące
postępowania z reklamacjami w organizacjach104 (ISO 10002:2014 Quality management -Customer satisfaction -- Guidelines for complaints handling in organizations).
W normie podano wytyczne dotyczące procesu postępowania z reklamacjami klienta
związanymi z wyrobami i usługami organizacji.
planowania,

projektowania,

funkcjonowania,

Zawarto w niej wytyczne dotyczące
utrzymania

i

doskonalenia

procesu

reklamacyjnego, a także wytyczne w zakresie rozpoznawania potrzeb i oczekiwań
składających reklamacje oraz rozpatrywanie reklamacji. Norma jest skutecznym narzędziem
zarządzania procesem reklamacji, w tym szkolenia ludzi. Dostarcza także wytycznych dla
małych firm.
PN-ISO 10003:2009 - Zarządzanie jakością - Zadowolenie klienta - Wytyczne dotyczące
rozstrzygania sporów na zewnętrz organizacji105 (ISO 10003:2007 Quality management -Customer satisfaction -- Guidelines for dispute resolution external to organizations).
W normie podano wytyczne dla organizacji w zakresie planowania, projektowania,
rozwoju, funkcjonowania, utrzymywania i doskonalenia skutecznego i efektywnego procesu
rozstrzygania sporów w odniesieniu do reklamacji, które nie zostały rozwiązane przez
organizację. Uwzględniono w normie: reklamacje odnoszące się do wyrobów (usług,
103

PN-ISO 10001:2009 - Zarządzanie jakością - Zadowolenie klienta - Wytyczne dla organizacji dotyczące
kodeksów postępowania, PKN Warszawa, 2009 (wersja polska).
104
PN-ISO 10002:2006 - Zarządzanie jakością - Zadowolenie klienta - Wytyczne dotyczące postępowania z
reklamacjami w organizacjach, PKN Warszawa, 2006 (wersja polska).
105
PN-ISO 10003:2009 - Zarządzanie jakością - Zadowolenie klienta - Wytyczne dotyczące rozstrzygania
sporów na zewnętrz organizacji, PKN Warszawa, 2009 (wersja polska).
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wytworów

intelektualnych,

przedmiotów

materialnych,

materiałów

przetworzonych)

przeznaczonych lub wymaganych przez klientów, procesu postępowania z reklamacjami lub
procesu rozstrzygania sporów wynikających z krajowej lub międzynarodowej działalności
gospodarczej, w tym wynikających z handlu elektronicznego.

ISO 10004:2012 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring
and measuring (Zarządzanie jakością – Satysfakcja klienta- Przewodnik dla monitorowania
i pomiarów)106.
Norma jest przewodnikiem w zakresie definiowania i implementowania procesu
monitorowania i pomiarów satysfakcji klienta. Norma podaje wytyczne dotyczące działań,
mających na celu zwiększenie zadowolenia klienta i określenie szans doskonalenia wyrobów,
a także usług, procesów i atrybutów, które są cenione przez klientów.

ISO 10008:2013 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for business-toconsumer electronic commerce transactions (Zarządzanie jakością – Satysfakcja klientaPrzewodnik dla transakcji elektronicznych pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami).
Norma zawiera wytyczne do planowania, projektowania, rozwoju, wdrażania,
utrzymania i poprawy systemu handlu elektronicznego w relacji biznes-konsument (B2C
ECT). Celem jest dostarczenie konsumentom podstawy do zwiększania zaufania do tego typu
transakcji. Norma pomaga zwiększać zdolność organizacji do osiągania zadowolenia klientów
oraz pomóc w rozwiązywaniu reklamacji.

ISO 10012:2003 Measurement management systems - Requirements for measurement
processes and measuring equipment107 (System zarządzania pomiarami – Wymagania dla
procesów i wyposażenia pomiarowego).
Norma określa wymagania ogólne i zawiera wytyczne w zakresie zarządzania
procesami pomiarowymi i potwierdzaniem metrologicznym urządzeń pomiarowych służących
do wspierania i wykazania zgodności z wymaganiami metrologicznymi. Określa ona
wymagania dotyczące zarządzania jakością dla systemu zarządzania pomiarami, które mogą

106

ISO 10008:2013 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for business-to-consumer
electronic commerce transactions, ISO, Geneva, 2013 (wersja angielska).
http://www.iso.org/iso/ (dostęp: 6.09.2016).
107
ISO 10012:2003 Measurement management systems - Requirements for measurement processes and
measuring equipment ISO, Geneva, 2003 (wersja angielska).
http://www.iso.org/iso/ (dostęp: 6.09.2016).
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być zastosowane przez organizację do wykonywania pomiarów jako części ogólnego systemu
zarządzania oraz aby zapewnić, że wymagania metrologiczne są spełnione.
PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania (ISO
19011:2011 Guidelines for auditing management systems)108.
Norma zawiera wytyczne w zakresie auditowania systemów zarządzania, łącznie z
zasadami auditowania, zarządzania programami auditów, i prowadzenia auditów systemów
zarządzania. Norma zawiera również wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób
zaangażowanych w proces auditu, w tym osoby zarządzającej programem auditów, auditorów
i zespołów auditujących. Norma ma zastosowanie do wszelkich organizacji oraz auditów
wewnętrznych oraz zewnętrznych.
Wytyczne dotyczące zagadnień technicznych zawarto w normach:
PN-ISO 10005:2007 Systemy zarządzania jakością - Wytyczne dotyczące planów jakości
(ISO 10005:2005 Quality management systems - Guidelines for quality plans)109.
Norma zawiera wytyczne w zakresie opracowywania, przeglądu, przyjęcia, stosowania
i przeglądu planów jakościowych. Plany jakości są traktowane jako środek łączący
wymagania dotyczące poszczególnych procesów, wyrobu, projektu lub umowy z metodami i
praktykami pracy, które wspomagają realizację wyrobu oraz proces świadczenia usługi. ISO
10005: 2005 ma zastosowanie do planów jakości dla procesu, produktu, projektu lub
zamówienia, każdej kategorii produktów (sprzęt, oprogramowanie, przetworzonych
materiałów i usług) i każdej branży. Skupia się przede wszystkim na realizacji wyrobu i nie
jest przewodnikiem do planowania systemu zarządzania jakością organizacji. Obecnie trwają
prace nad kolejnym wydaniem tej normy110.

108

PN-EN ISO 19011:2012 – wersja polska, Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, PKN
Warszawa 2012 (wersja polska).
109
PN-ISO 10005:2007 Systemy zarządzania jakością - Wytyczne dotyczące planów jakości. PKN, Warszawa
2007 (wersja polska).
110
http://www.iso.org (dostęp: 7.09.2016).
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PN-ISO 10006:2005 Systemy zarządzania jakością - Wytyczne dotyczące zarządzania
jakością w przedsięwzięciach (ISO 10006:2003 Quality management systems - Guidelines
for quality management in projects)111.
Norma zawiera wytyczne w sprawie stosowania zarządzania jakością w projektach.
Ma ona zastosowanie do projektów o różnym stopniu złożoności, czasie realizacji,
realizowanych w różnych środowiskach

i niezależnie od rodzaju produktu lub

zaangażowanych w procesie. ISO 10006 jest przeznaczona dla osób zarządzających
projektami lub ich częściami/etapami i tych, które chcą stosować w organizacji praktyki
zawarte w normach ISO serii 9000. Obecnie trwają prace nad kolejnym wydaniem normy112.
PN-ISO 10007:2005 Systemy zarządzania jakością - Wytyczne dotyczące zarządzania
konfiguracją (ISO 10007:2003 Quality management systems - Guidelines for configuration
management).
Norma ma pomóc organizacjom stosującym zarządzanie konfiguracją w technicznym i
administracyjnym kierowaniu cyklem życia wyrobu. Konfiguracja jest definiowana jako
powiązane ze sobą funkcjonalne i fizyczne właściwości wyrobu lub usługi zdefiniowane w
informacji o konfiguracji wyrobu (ISO 9000:2015 pkt. 3.10.6). Informacja o konfiguracji
wyrobu to wymaganie lub inne informacje dotyczące projektowania, realizacji, weryfikacji,
działania wyrobu i jego utrzymania (ISO 9000:2015 pkt. 3.6.8). Zarządzanie konfiguracją
może być stosowane do wymagań Normy ISO 9001 w zakresie identyfikacji i
identyfikowalności. Najpierw określa obowiązki i władze przed opisaniem procesu
zarządzania konfiguracją, która obejmuje planowanie zarządzania konfiguracją, identyfikację
konfiguracji, kontroli zmian, rachunkowość i audit stanu konfiguracji. Obecnie trwają prace
nad kolejnym wydaniem normy113.
PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością - Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i
ekonomicznych (ISO 10014:2006 Quality management - Guidelines for realizing financial
and economic benefits)114.
Norma zawiera wytyczne dotyczące osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych
ze stosowania zasad zarządzania jakością zawartych w ISO serii 9000. PN-ISO 10014: 2006
111

PN-ISO 10006:2005 Systemy zarządzania jakością - Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w
przedsięwzięciach, PKN Warszawa 2005 (wersja polska).
112
http://www.iso.org (dostęp: 7.09.2016).
113
http://www.iso.org (dostęp: 7.09.2016).
114
PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością - Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych,
PKN Warszawa, 2008 (wersja polska).
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jest skierowana do ścisłego kierownictwa organizacji i uzupełnia Normę PN-ISO 9004 w celu
poprawy skuteczności i efektywności działania SZJ. Norma zawiera przykłady korzyści, które
mogą być osiągnięte oraz określa metody i narzędzia, które można wykorzystać, aby je
osiągnąć.
PN-ISO 10015:2004 Zarządzanie jakością - Wytyczne dotyczące szkolenia (ISO 10015:1999
Quality management - Guidelines for training)115.
Norma zawiera wytyczne, które mają pomóc organizacjom w kwestiach związanych
ze szkoleniami, a przede wszystkim w identyfikowaniu i analizowaniu potrzeb dotyczących
szkolenia, w projektowaniu i planowaniu szkolenia, zapewnieniu realizacji szkolenia, ocenie
wyników szkolenia oraz monitorowaniu i doskonaleniu procesu szkolenia tak, aby cele
organizacji zostały osiągnięte. Położono nacisk na wpływ szkolenia na ciągłe doskonalenie.

ISO 10018:2012 Quality management - Guidelines on people involvement and competence
(Zarządzanie jakością – Wytyczne dotyczące zaangażowania i kompetencji osób)116.
Norma zawiera wytyczne, które wpływają na zaangażowanie i kompetencje ludzi.
System zarządzania jakością zależy od zaangażowania kompetentnych osób i sposobu, w jaki
są one wprowadzone i włączone do organizacji. Decydujące znaczenia ma identyfikacja,
rozwój i ocena wymaganej wiedzy, wymaganych umiejętności, zachowań i wymaganego
środowiska pracy.
PN-ISO 10019:2006 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania
jakością i korzystania z ich usług (ISO 10019:2005 Guidelines for the selection of quality
management system consultants and use of their services)117.
Norma zawiera wytyczne w zakresie wyboru konsultantów SZJ i korzystania z ich
usług. Zawiera wytyczne dotyczące procesu oceny kompetencji konsultanta SZJ i zdobycia
zaufania do tego, że potrzeby i oczekiwania organizacji w stosunku do usług konsultanta
zostaną spełnione.

115

PN-ISO 10015:2004 Zarządzanie jakością - Wytyczne dotyczące Szkolenia, PKN, Warszawa 2004 (wersja
polska).
116
ISO 10018:2012 Quality management - Guidelines on people involvement and competence, ISO Geneva 2012
(wersja angielska).
117
PN-ISO 10019:2006 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z
ich usług, PKN Warszawa 2006 (wersja polska).
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Raporty techniczne wspierające zarządzanie jakością w organizacji obejmują:

ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation (Wytyczne
dla dokumentacji systemowej)118.
Norma podaje wytyczne dotyczące opracowania i utrzymania dokumentacji
niezbędnej w SZJ. Norma może być wykorzystana również do dokumentowania innych
systemów spoza ISO serii 9000, np. ISO 14001.
PKN-ISO/TR 10017:2005 Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do
ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO
9001:2000)119.
Norma wyjaśnia techniki statystyczne, które wywodzą się ze zmienności, którą można
zaobserwować w procesach i ich wynikach, nawet w warunkach wyraźnej stabilności.
Techniki

statystyczne

pomagają

na lepsze wykorzystanie dostępnych danych

w

podejmowaniu decyzji, a tym samym pomagają w ciągłym doskonaleniu jakości wyrobów i
procesów w celu osiągnięcia zadowolenia klienta.
3.4.2. Pozostałe uniwersalne znormalizowane systemy zarządzania
System zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.
Norma PN - EN ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego. Wymagania i
wytyczne stosowania (ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements
with guidance for use)120.
Działalność rekreacyjna w różnym stopniu wpływa na środowisko naturalne oraz
społeczne, należy mieć na uwadze, że przyroda jest często integralnym elementem usług
rekreacyjnych (szczególnie w rekreacji typu outdoor). Dlatego coraz więcej organizacji
rekreacyjnych zainteresowanych jest podejmowaniem działań przyjaznych środowisku oraz
nadzorowaniem

wpływu

działalności

organizacji,

produkowanych

wyrobów

czy

świadczonych usług na środowisko poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem
118

ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation, ISO Geneva 2001 (wersja
angielska).
119
PKN-ISO/TR 10017:2005 Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2000,
PKN Warszawa 2005 (wersja polska).
120
Norma PN - EN ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania,
PKN Warszawa 2016 (wersja polska).
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zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015. Celem tej normy jest dostarczenie
organizacjom narzędzia ułatwiającego ochronę środowiska i reagowania na zmiany
warunków środowiskowych z zgodzie z potrzebami społecznymi i gospodarczymi. Norma
jest dobrowolna i może być wdrażana przez organizacje o dowolnej strukturze i lokalizacji
międzynarodowej. Zastosowanie Normy PN-EN ISO 14001 w działalności rekreacyjnej może
przynieść wiele korzyści oraz pomóc w osiągnięciu długofalowego sukcesu z zachowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju. Korzyści płynące z zastosowania normy w rekreacji to:
ochrona środowiska poprzez zapobieganie lub łagodzenie skutków niekorzystnych wpływów
na środowisko, łagodzenie niekorzystnych wpływów środowiskowych na organizację,
wspieranie we wdrażaniu norm branżowych związanych z działalnością rekreacyjną,
nadzorowanie lub wpływanie na to, jak usługi organizacji są projektowane, realizowane,
konsumowane i unieszkodliwiane w cyklu życia. Norma wspiera organizację w osiąganiu
korzyści finansowych i operacyjnych, które mogą wynikać z zastosowania alternatywnych,
korzystnych dla środowiska rozwiązań wzmacniających jej pozycję rynkową oraz
przekazywanie informacji środowiskowych stronom zainteresowanym (transparentność
działalności)121. Norma składa się z 10 rozdziałów i jej struktura zasadniczo różni się od
poprzedniego wydania z 2004 r. (2005 jako norma polska).

Tabela 3.6.
Struktura normy PN-EN ISO 14001:2015
1. Zakres normy.
2. Powołania normatywne.
3. Terminy i definicje.
4. Kontekst organizacji.
5. Przywództwo.
6. Planowanie.
7. Wsparcie.
8. Działania operacyjne.
9. Ocena efektów działalności.
10. Doskonalenie.
Załączniki:
Załącznik A Wytyczne dotyczące stosowania Normy Międzynarodowej.
Załącznik B Pozwiązania między ISO 14001:2015 a ISO 14001:2004.
Źródło: PN-EN ISO 14001:2015, op. cit.

Norma PN-EN ISO 14001 oparta jest na uniwersalnych zasadach zarządzania jakością,
przy czym sam system może się różnić w poszczególnych organizacjach rekreacyjnych ze
względu na kontekst działania organizacji, zakres systemu zarządzania środowiskowego,

121

PN - EN ISO 14001:2015, op. cit., s. 5.
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zobowiązań dotyczących zgodności, a także charakteru świadczonych usług, w tym jest
aspektów środowiskowych i związanych z nimi wpływów na środowisko. Norma ma
zastosowanie na potrzeby certyfikacji.
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami OHSAS serii
18000 oraz polskiej normy PN-N 18001:2004.
Świadczenie usług w zakresie rekreacji często wiąże się z ryzykiem zawodowym
związanym z różnego rodzaju wypadkami oraz chorobami zawodowymi spowodowanymi
m.in. nadmiernym wysiłkiem głosowym, chorobami reumatycznymi, zwyrodnieniami,
urazami itp.
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy definiują Międzynarodowe
standardy OHSAS serii 18000 (Occupational Health and Series Assessment Safety122).
Określają one sposoby skutecznego zapobiegania występowaniu okoliczności, mogących
spowodować utratę zdrowia lub życia pracownika oraz metody przeciwdziałania powstawaniu
chorób zawodowych123. Standardy te mają charakter międzynarodowy, ale nie są normami.
Ustanawiają wytyczne w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. Polskimi odpowiednikami ww. standardów są normy:


PN-N-18001:2004 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy –
Wymagania124.



PN-N-18002:2011 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Ogólne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego125.



PN-N-18004:2001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy –
Wytyczne wdrażania126.

Norma PN-N-18001:2004 składa się z 4 rozdziałów. Strukturę normy prezentuje tabela 3.7.

122

Szerzej na temat standardu: http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/who.htm.
Szerzej: M. Urbaniak, Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa 2006, s. 239 i nast.
124
PN-N-18001:2004 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Wymagania, PKN Warszawa
2004.
125
PN-N-18002:2011 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Ogólne wytyczne do oceny
ryzyka zawodowego, PKN Warszawa 2011.
126
PN-N-18004:2001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Wytyczne wdrażania, PKN
Warszawa 2001.
123
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Tabela 3.7.
Struktura normy PN-N 18 001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
1. Zakres normy.
2. Powołania normatywne.
3. Definicje.
4. Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
4.1 Wymagania ogólne.
4.2 Zaangażowanie kierownictwa i polityka bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.3 Planowanie.
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie.
4.5 Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
4.6 Przegląd zarządzania.
4.7 Ciągłe doskonalenie.
Źródło: PN-N 18001:2004, op. cit.

Podstawą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji jest założenie,
że bezpieczne warunki pracy, a także bezpieczne zachowania pracowników nie powstają
samoistnie, lecz najpierw muszą być ukształtowane według z góry założonego planu. W
związku z tym niezbędne staje się podejmowanie działań, które są ukierunkowane na
podtrzymanie, a potem na poprawianie warunków pracy, wyposażenia oraz postępowania
pracowników. Ze względu na tendencję do integracji systemów zarządzania, normy serii PNN 18000 zapewniają spójność z normami systemu zarządzania jakością ISO serii 9000 i
systemu zarządzania środowiskowego ISO serii 14000. Norma ta ma zastosowanie na
potrzeby certyfikacji.
Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna planuje w marcu 2018 r. opublikować
nowy międzynarodowy standard w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy - ISO 45001
Occupational health and safety management systems – Requirements, (Systemy zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania)127. Standar ten zostanie oparty na OHSAS
serii 18000, stworzonych przez Międzynarodową Organizację Pracy Wytycznych
dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ILO-OSH 2001
(Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001) oraz
różnych norm krajowych i międzynarodowych norm pracy i konwencji ILO (International
Labour Organisation)128. Celem nowego standardu będzie wsparcie organizacji w
zmniejszaniu obciążeń wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych, poprzez
stworzenie ram dla poprawy bezpieczeństwa pracowników, zmniejszenie ryzyka w miejscu
pracy i stworzenie lepszych, bezpieczniejszych warunków pracy na całym świecie. Nowy

127
128

https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html (dostęp: 16.10.2017).
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso45001.htm (dostęp: 2.09.2016).
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standard tj. norma ISO 9001 oraz ISO 14001, zostanie oparty na podejściu procesowym i
systemowym.

PN-EN

ISO

22 000:2006

jako

narzędzie

gwarantowania

bezpieczeństwa

usług

gastronomicznych.
Usługom w zakresie rekreacji towarzyszą często usługi gastronomiczne i żywieniowe.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każda organizacja, która ma kontakt z
żywnością, niezależnie od wielkości, zobowiązana jest wdrożyć system HACCP129.
Mankamentem tego systemu jest brak jednoznacznych wymagań utrudniających jego
certyfikację – duża swoboda w interpretacji zasad HACCP prowadzi do znacznego
zróżnicowania poziomu oceny systemu w czasie certyfikacji 130. Dążenie do określenia
jednolitego standardu w zakresie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym
(od pola do stołu) zaowocowało stworzeniem normy ISO 22000:2005 Food safety
management systems – Requirements for any organisations in the food chain (Systemy
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do
łańcucha żywnościowego - polski odpowiednik tej normy to PN-EN ISO 22000:2006)131.
Norma ta ma zastosowanie do wszystkich organizacji, bez względu na rozmiar, które są
uczestnikami łańcucha żywnościowego i chcą wdrożyć systemy, które w sposób ciągły
zapewniają dostarczanie bezpiecznych produktów. Standard adresowany jest do organizacji,
które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności; do producentów
płodów rolnych, pasz, producentów pierwotnych, przetwórców żywności, hurtowników, firm
cateringowych, do producentów opakowań, dodatków do żywności, środków czystości, firm
transportowych, handlowców, firm świadczących usługi żywieniowe itd. Dzięki temu na
całym świecie standard umożliwia ujednolicenie wymagań w podejściu do systemów
związanych z bezpieczeństwem żywności. Norma składa się 8 rozdziałów.

129

Za wyjątkiem produkcji pierwotnej (rolniczej) oraz na użytek własny; Rozporządzenie nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych oraz
Ustawa z dnia 28.10.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225.
130
R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 337.
131
PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej
organizacji należącej do łańcucha żywnościowego, PKN Warszawa 2006.
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Tabela 3.8.
Struktura normy PN-EN ISO 22000:2006 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zakres normy.
Powołania normatywne.
Terminy i definicje.
System zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Odpowiedzialność kierownictwa.
Zarządzanie zasobami.
Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów.
Walidacja, weryfikacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności.
Źródło: PN-EN ISO 22000:2006, op.cit.

Norma PN-EN ISO 22 000:2006 pozwala na nadzorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
żywności oraz doskonalenie jakości usług gastronomicznych poprzez zastosowanie podejścia
systemowego.
PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne. (ISO 31000:2009 Risk
management – Principles and guidelines).
Realizacja działalności rekreacyjnej w zależności od rodzaju usług wiąże się z
podejmowaniem ryzyka. Norma PN-ISO 31000:2012132 opisuje w systematyczny i logiczny
sposób proces zarządzania ryzykiem, który obejmuje działania takie jak identyfikacja ryzyka,
analiza i ewaluacja ryzyka pod kątem jego modyfikacji poprzez wdrożenie odpowiedniego
postępowania z ryzykiem. Norma ustanawia zasady, których przestrzeganie jest niezbędne,
aby zarządzanie ryzykiem było skuteczne. Zaleca się, aby organizacje zintegrowały proces
zarządzania ryzykiem z całościowym ładem organizacyjnym. Zarządzanie ryzykiem w
poszczególnych organizacjach rekreacyjnych może się od siebie różnić, co wynika z jej z
kontekstu działania. Norma może być zastosowana w każdym typie organizacji i do każdego
rodzaju ryzyka. Norma składa się 5 rozdziałów.

Tabela 3.9.
Struktura Normy PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne
1.
2.
3.
4.

132

Zakres normy.
Terminy i definicje.
Zasady.
Struktura ramowa.
4.1 Postanowienia ogólne.
4.2 Upoważnienie i zaangażowanie.
4.3 Projektowanie struktury ramowej zarządzania ryzykiem.
4.4 Wdrażanie zarządzania ryzykiem.

PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne, PKN Warszawa 2012.
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4.5 Monitorowanie i przegląd struktury ramowej.
4.6 Ciągle doskonalenie struktury ramowej.
5. Proces.
5.1 Postanowienia ogólne.
5.2 Komunikacja i konsultacje.
5.3 Ustalenie kontekstu.
5.4 Ocena ryzyka.
5.5 Postępowanie z ryzykiem.
5.6 Monitorowanie i przegląd
5.7 Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem.
Załącznik A Atrybuty rozszerzonego zarządzania ryzykiem.
Źródło: PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne, PKN Warszawa 2012.

W normie tej zaleca się następujące opcje postępowania z ryzykiem:


unikanie ryzyka poprzez decyzję o nierozpoczynaniu lub niekontynuowaniu działań
powodujących ryzyko (np. stan wód uniemożliwia, mając na uwadze umiejętności
uczestników, bezpieczną realizację programu wycieczki kajakami – decyzja o zmianie
planów wycieczki lub wycofaniu się z rzeki),



podjęcie lub zwiększenie ryzyka w celu wykorzystania szansy (np. organizacja
wycieczek z zakresu survivalu lub sportów ekstremalnych, gdzie element ryzyka jest
częścią wartości tworzonej dla klienta),



usunięcie źródła ryzyka (np. naprawa niesprawnego sprzętu),



zmianę prawdopodobieństwa ryzyka (np. poprzez realizację szkoleń, odpowiedni
dobór dostawców, nadzór nad sprzętem sportowym, odpowiednią kwalifikację
uczestników zajęć i imprez),



zmianę następstw (np. poprzez ubezpieczenie się),



dzielenie się z inną stroną lub stronami (np. podpisywanie umów z partnerami, mające
na celu rozłożenie ryzyka np. proporcjonalnie do zaangażowania w organizację
imprezy),



zatrzymanie ryzyka na podstawie świadomiej decyzji.

Norma nie jest stosowana na potrzeby certyfikacji. Organizacje publiczne w ramach
obligatoryjnych systemów kontroli zarządczej tworzą procedury zarządzania ryzkiem, stąd
wiele organizacji publicznych świadczących usługi w zakresie rekreacji posiada takie
rozwiązania.
PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności (ISO 26000:2010
Guidance on social responsibility).
Idea

społecznej

odpowiedzialności

może

być

realizowana

w

rekreacji

dwupłaszczyznowo. Z jednej strony organizacje świadczące usługi rekreacyjne realizują
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zasady i wytyczne oraz podejmują działania w zakresie budowania odpowiedzialności
społecznej (np. fitness cluby, ośrodki sportu i rekreacji lub inne podmioty zarządzające
dużymi obiektami sportowymi), natomiast z drugiej strony przedsięwzięcia rekreacyjne (np.
imprezy, pokazy, zawody) często są narzędziem budowania społecznej odpowiedzialności
organizacji (np. dużych korporacji, banków, przedsiębiorstw produkcyjnych itd.)
Społeczna odpowiedzialność jest definiowana jako odpowiedzialność organizacji za
wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i
etyczne postępowanie133. Organizacja powinna uwzględniać w trakcie podejmowania decyzji
kwestie społeczne i środowiskowe oraz wpływ swoich decyzji na społeczeństwo i środowisko
w kontekście zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie istotne w działalności
rekreacyjnej oraz turystycznej, która może silnie wpływać na lokalne środowisko
przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne. Przykładem są liczne konflikty na obszarach
chronionych i przyrodniczo cennych (np. spór wokół zagospodarowania Góry Pilsko czy
Tatrzańskiego Parku Narodowego). Dlatego w tym obszarze pojawiają się wytyczne w
postaci norm i kodeksów wskazujących sposoby rozwiązywania konfliktów i godzenia
interesów tj. Kodeks Etyki UNWTO (United Nations World Tourism Organisation)134,
Partnerstwo na rzecz Globalnych Kryteriów Zrównoważonej Turystyki (The Global
Sustainable Tourism Council135) czy Rainforest Alliance136.
W rozdziale 4 normy, wprowadza się i wyjaśnia zasady społecznej odpowiedzialności
tj.:

rozliczalność,

przejrzystość,

postępowanie

etyczne,

poszanowanie

interesów

interesariuszy, poszanowanie prawa, poszanowanie międzynarodowych norm postępowania i
poszanowanie praw człowieka. Natomiast jako kluczowe obszary, w których organizacja
może podejmować inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności określono: ład
korporacyjny (6.2), prawa człowieka (6.3), praktyki z zakresu pracy (6.4), środowisko (6.5),
uczciwe praktyki operacyjne (6.6), zagadnienia konsumenckie (6.7) oraz zaangażowanie
społeczne i rozwój społeczności lokalnej (6.8) (rozdział 6).
Norma składa się z 7 rozdziałów.

133

Norma PN-ISO 26000:2012, Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN Warszawa 2012, s. 16.
GLOBALNY KODEKS ETYKI W TURYSTYCE, http://ethics.unwto.org (dostęp: 16.10.2017).
135
The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) https://www.gstcouncil.org/en/.
136
http://www.rainforest-alliance.org/.
134
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Tabela 3.10.
Struktura Normy PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności
1. Zakres normy.
2. Terminy i definicje.
3. Rozumienie społecznej odpowiedzialności.
4. Zasady społecznej odpowiedzialności.
5. Rozpoznanie społecznej odpowiedzialności i angażowanie interesariuszy.
6. Wytyczne dotyczące kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności.
7. Wytyczne integrowania społecznej odpowiedzialności z działaniami organizacji.
Załącznik A Przykłady dobrowolnych inicjatyw i narzędzi na rzecz społecznej odpowiedzialności.
Załącznik B Skróty.
Źródło: Norma PN-ISO 26000:2012, Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN Warszawa 2012.

Do zagadnień poruszonych w normie, szczególnie istotnych dla organizacji świadczących
usługi rekreacyjne oraz zarządzania jakością produktu rekreacyjnego miasta, można zaliczyć:
związek pomiędzy społeczną odpowiedzialnością a zrównoważonym rozwojem (3.3.5),
państwo a społeczna odpowiedzialność (3.4), zapobieganie zanieczyszczeniom (6.5.3),
zrównoważone

wykorzystanie

zasobów

(6.5.4),

ochrona

środowiska,

różnorodność

biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych (6.5.6), ochrona zdrowia i bezpieczeństwa
konsumentów (6.7.4), zrównoważona konsumpcja (6.7.5), edukacja i świadomość (6.7.9),
edukacja u kultura (6.8.4), zdrowie (6.8.8). Normy nie stosuje się na potrzeby certyfikacji, jest
ona zbiorem wytycznych.
PN-EN ISO 22301:2014-11 Bezpieczeństwo powszechne – Systemy zarządzania
ciągłością działania – Wymagania137 (ISO 22301:2012 Societal security – Business
continuity management systems - Requirements).
Każda organizacja rekreacyjna jest narażona na różne zagrożenia, które mogą
prowadzić do destrukcji jej działalności operacyjnej, dlatego kluczowym czynnikiem
przetrwania staje się zdolność do szybkiej i skutecznej reakcji. Zakres zagrożeń w
działalności rekreacyjnej jest szeroki, począwszy od katastrof naturalnych, budowlanych,
technicznych, aktów terrorystycznych, konfliktów na tle religijnym i kulturowym, ludzkiej
złośliwości, zaniedbania itd. Norma określa wymagania w zakresie ustanowienia oraz
zarządzania skutecznym Systemem Zarządzania Ciągłością Działania (Business Continuity
Management Systems BCMS). Zarządzanie ciągłością działania jest definiowane w normie
jako holistyczny proces zarządzania, który identyfikuje potencjalne zagrożenia dla organizacji
oraz ich przewidywany wpływ na działalność, jeśli wystąpią oraz dostarcza ramy dla budowy

137

PN-EN ISO 22301:2014-11 Bezpieczeństwo powszechne -- Systemy zarządzania ciągłością działania –
Wymagania, PKN Warszawa 2014 (wersja angielska).
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odporności organizacji ze zdolnością do skutecznej reakcji takiej, aby było zachowane
bezpieczeństwo interesów kluczowych interesariuszy, reputacja organizacji, marka oraz
zdolność do kreowania wartości (pkt. 3.4 normy)138. Natomiast BCMS jest definiowany jako
część ogólnego systemu zarządzania organizacją, który ustanawia, wdraża, obsługuje,
monitoruje, przegląda, utrzymuje i doskonali ciągłość biznesu (pkt. 3.5 normy)139. Norma
specyfikuje wymagania dla udokumentowanego systemu zarządzania ciągłością działania w
celu ochrony, zredukowania prawdopodobieństwa, przygotowania na oraz odbudowy po
destrukcyjnych wydarzeniach, jeśli one wystąpią.
Norma składa się z 10 rozdziałów.

Tabela 3.11.
Struktura normy PN-EN ISO 22301:2014-11 Bezpieczeństwo powszechne – Systemy
zarządzania ciągłością działania – Wymagania
1. Zakres normy.
2. Powołania normatywne.
3. Terminy i definicje.
4. Kontekst organizacji.
5. Przywództwo.
6. Planowanie.
7. Wsparcie.
8. Operacje.
9. Ocena działalności.
10. Doskonalenie.
Źródło: Opracowano na podstawie: PN-EN ISO 22301:2014-11 op. cit.

Wymagania normy określają, że każda organizacja powinna zidentyfikować
zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, które mogą kreować niepewność oraz podnosić poziom
ryzyka mając na uwadze interesariuszy organizacji, ważnym aspektem jest też określenie tzw.
apetytu na ryzyko (wartość lub typ ryzyka, które organizacja chce kontynuować lub
utrzymać).
Norma może być stosowana w każdej organizacji, a różnice w systemach będą
wynikać z kontekstu organizacji. Standard może być też wykorzystany przez organizację w
celu oceny zdolności do ciągłości działania i zobowiązań w tym zakresie. Norma może być
stosowana na potrzeby certyfikacji.

138
139

PN-EN ISO 22301:2014-11 op. cit., s. 2.
PN-EN ISO 22301:2014-11 op. cit., s. 2.
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PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią - Wymagania i zalecenia
użytkowania (ISO 50001:2011 Energy management system – Requirements with guidance
for use).
Mając na uwadze fakt, że realizacja usług w zakresie rekreacji wymaga często
zaangażowania energochłonnej infrastruktury i wyposażenia (baseny, hale sportowe, ośrodki
narciarskie, porty jachtowe, oświetlenie parków itd.) zasadnym staje się zastosowanie normy
PN-EN ISO 50001:2012 – Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia
użytkowania140. Celem normy jest wsparcie organizacji w zakresie tworzenia systemów i
procesów niezbędnych do poprawy wyniku energetycznego141, w tym efektywności
energetycznej oraz wykorzystania i zużycia energii. Wdrożenie normy powinno prowadzić do
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, kosztów energii oraz innych oddziaływań na
środowisko oraz poprawę konkurencyjności organizacji poprzez systematyczne zarządzanie
energią. W normie określono wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i
doskonalenia

systemu

zarządzania

energią.

Celem

systemu

jest

implementacja

systematycznego podejścia do ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego, w tym także
efektywności energetycznej oraz wykorzystania i zużycia energii. Norma zawiera wymagania
dotyczące wszystkich zmiennych, które mogą mieć wpływ na wynik energetyczny (pomiary,
dokumentowanie, raportowanie, projektowanie, zakupy wyposażenia, systemy, procesy i
personel). Norma składa się z 4 rozdziałów.
Tabela 3.12.
Struktura normy PN-EN ISO 50001 Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia
użytkowania
1.
2.
3.
4.

Zakres normy.
Powołania normatywne.
Terminy i definicje.
Wymagania systemu zarządzania energią.
4.1 Wymagania ogólne.
4.2 Odpowiedzialność kierownictwa.
4.3 Polityka energetyczna.
4.4 Planowanie energetyczne.
4.5 Wdrażanie i funkcjonowanie.
4.6 Sprawdzanie.
4.7 Przegląd zarządzania.
Załącznik A Wytyczne do stosowania Normy.
Załącznik B Powiązanie ISO 50001:2011 z ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 20000:2005.
Źródło: PN-EN ISO 50001:2012, op. cit.

140

PN-EN ISO 50001:2012, Systemy zarządzania energią - Wymagania i zalecenia użytkowania, PKN
Warszawa 2012 (wersja polska).
141
Wynik energetyczny jest definiowany w normie jako mierzalne wyniki związane z efektywnością
energetyczną, wykorzystaniem energii i zużyciem energii. PN-EN ISO 50001:2012, Systemy zarządzania
energią - Wymagania i zalecenia użytkowania, PKN Warszawa 2012, s. 8.
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Norma ma zastosowanie we wszelkich typach organizacji niezależnie od rodzaju
wykorzystywanej energii. Norma ta jest powiązana z normą ISO 9001, ISO 14001, ISO
22000 oraz systemami bezpieczeństwa i higieny pracy. Norma może być stosowana na
potrzeby certyfikacji.
3.5. Branżowe znormalizowane systemy zarządzania w usługach rekreacyjnych
Należy zauważyć, że w ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja działalności
publikacyjnej w zakresie normalizacji międzynarodowej, europejskiej oraz krajowej w
obszarze rekreacji i turystyki. Postępująca internacjonalizacja, wzrost świadomości
bezpieczeństwa oraz konieczność rozwoju działalności rekreacyjnej i turystycznej zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju zaowocowały powstaniem szeregu norm zawierających
wymagania w zakresie organizacji imprez, zarządzania imprezami w turystyce przygodowej,
zarządzania parkami i obszarami chronionymi, plażami, portami jachtowymi oraz innymi
usługami rekreacyjnymi i turystycznymi. Poniżej zostaną scharakteryzowane normy, które
mogą być wykorzystane w zarządzaniu jakością usług rekreacyjnych.
3.5.1. Zrównoważone zarządzanie eventami
Obecnie można obserwować wzrost znaczenia w gospodarce turystycznej oraz
rekreacji różnego rodzaju eventów tj. konferencje, kongresy, zawody, meetingi, wystawy,
targi i zawody sportowe. Organizacja tych imprez niesie za sobą wiele korzyści
ekonomicznych i społecznych dla miasta czy regionu w postaci bezpośrednich dochodów ze
sprzedaży usług, towarów, wpływów podatkowych i opłat oraz pośrednich w postaci spadku
bezrobocia, napływu inwestycji, wzroście rozpoznawalności i budowaniu marki miejsca.
Należy mieć jednak na uwadze, że źle zarządzana impreza może przynieść negatywne efekty
dla gospodarki miast lub regionu, jego mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Stąd
narodziła się idea stworzenia normy międzynarodowej, która służyłaby jako dobra praktyka w
organizacji różnego rodzaju imprez. Norma ISO 20121:2012 Event sustainability
management system – Requirements with guidance142 (Zrównoważone zarządzanie eventami
– wymagania z przewodnikiem) została opublikowana w 2012 r. (jest to jej pierwsza
edycja)143. Celem normy jest wsparcie organizatorów eventów (indywidualnych oraz
organizacji) w doskonaleniu zarządzania relacjami w związku z organizacją różnego rodzaju

142

Norma ISO 20121:2012 Event sustainability management system – Requirements with guidance, ISO Geneva
2012 (wersja angielska).
143
Norma nie została przetłumaczona na język polski. Wszystkie tłumaczenia pochodzą od Autora.
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imprez. Norma jest przeznaczona dla wszystkich typów organizacji zaangażowanych w
projektowanie i realizację eventów bez względu na zróżnicowanie geograficzne, kulturowe
oraz społeczne. Zgodnie z wymaganiami Normy oczekuje się od organizatora imprezy
identyfikacji zakresu i rodzaju relacji z otoczeniem społecznym, określenia wpływu imprezy
na społeczeństwo oraz oczekiwań społecznych w stosunku do imprezy. Podstawowym
pojęciem używanym w Normie jest pojęcie: zrównoważenie. Zrównoważenie jest to stopień
w osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w organizacji lub w imprezie. Ponadto,
zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez
umniejszania szans przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb. Mówiąc
najprościej, jest to trwałe i zrównoważone podejście do działalności gospodarczej,
odpowiedzialności za środowisko naturalne i postępu społecznego144.
Wymagania normy mogą być zintegrowane z innymi znormalizowanymi systemami
zarządzania stosowanymi w organizacji np. z Normą PN- EN ISO 9001:2015. Norma być
wykorzystana na potrzeby samoceny organizacji (ocena pierwszej strony), auditu stron
zainteresowanych (audit drugiej strony) oraz niezależnego auditu trzeciej strony (np. jednostki
certyfikującej). Model zrównoważonego zarządzania eventami określony w normie prezentuje
rysunek 3.6.

144

The Role of ISO 20121 in the Events Industry, https://pecb.com/pdf/articles/21-pecb_the-role-of-iso-20121in-the-events-industry.pdf (dostęp: 8.03.2017).
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Identyfikacja i zaangażowanie stron zainteresowanych (4.2)

Określenie zakresu systemu zarządzania (4.3)

Zdefiniowanie zasad regulujących zrównoważony rozwój (4.5)
PLAN
Ustanowienie i udokumentowanie polityki (5.2)

Ustalenie i komunikacja ról i zakresów odpowiedzialności (5.3)

CONTINUAL IMPROVEMENT
NIEUSTANNE DOSKONALENIE

Identyfikacja i ocena próblemów. ustanoweinie celów oraz
planów ich osiągnięcia (6)

Dostarczenie zasobów i zapewnienie wystarczajacych
kompetencji i wiedzy (7.1-7.3)

Zarządzanie komunikacją wewnętrzną oraz zewnętrzną (7.4)
DO
Stworzenie oraz zarządzanie dokumentacją i procedurami
wymaganymi dla skuteczności systemu (7.5)

Ustanowienie oraz impelmentacja procesów kontroli
operacyjnej i zarzadzania łąńcuchem dostaw (8)

CHECK

ACT

Monitorowanie i ocena działania systemu, z włączeniem
wewnętrznych audytów i przeglądów kierownictwa (9)

Identyfikacja niezgodności i podejmowanie działan
korygujących (10.1).

Rys. 3.6. Model zrównoważonego zarządzania eventami określony w normie ISO 20121
Źródło: Norma ISO 20121:2012, op. cit.
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Jak widać na rysunku 3.6 Norma jest skonstruowana w taki sposób, aby umożliwić
organizacji realizację procesu nieustannego doskonalenia opartego na modelu PDCA.
Norma składa się z 10 rozdziałów, w tabeli 3.13. dokonano ich krótkiej
charakterystyki.

Tabela 3.13.
Charakterystyka wymagań normy ISO 20121 Zrównoważone zarządzanie eventami
Numer
rozdziału
1
2
3
4
4.1

Nazwa
Zakres normy.
Odniesienia
normatywne.
Zasady i definicje.
Kontekst organizacji.
Zrozumienie
organizacji i kontekstu
jej działania.

4.2

Zrozumienie potrzeb i
oczekiwań stron
zainteresowanych.

4.3

Określenie zakresu
systemu
zrównoważonego
zarządzania eventami.
System
zrównoważonego
zarządzania eventami.
Zasady
zrównoważonego
rozwoju, deklaracja
celów i wartości.

4.4

4.5

5
5.1

Przywództwo
Przywództwo i
zaangażowanie.

5.2

Polityka.

Charakterystyka
Cel i zakres oraz przeznaczenie normy.
Brak.
Zdefiniowanie 44 pojęć związanych z zakresem normy.
Organizacja powinna zdefiniować zewnętrzne i wewnętrzne kwestie,
które są powiązane z jej celami i oddziałują na jej zdolność do
osiągania rezultatów założonych w systemie zrównoważonego
zarządzania eventami.
Organizacja powinna określić strony zainteresowane eventem oraz ich
wymagania (własne, zwyczajowe, organizacyjne i obligatoryjne), a
także rolę w łańcuchu wartości eventu. Powinna ustalić procedurę w
tym zakresie.
W formie dokumentu organizacja powinna określić granice oraz zakres
zastosowania systemu zarządzania, mając na uwadze kontekst
działania oraz wymagania i oczekiwania stron zainteresowanych.
Organizacja powinna ustalić, wdrożyć, zarządzać oraz nieustannie
doskonalić system zarządzania zgodnie z wymaganiami Normy.
Organizacja powinna zdefiniować i udokumentować zasady regulujące
zrównoważony rozwój w formie deklaracji celów i wartości, które
powinny stanowić ramy dla polityki oraz celów. Deklaracja powinna
zawierać przynajmniej: zagadnienia dotyczące gospodarowania,
wykluczenia (np. społecznego), prawości, transparentności.
Naczelne kierownictwo powinno demonstrować swoje zaangażowanie
w system zrównoważonego zarządzania eventami poprzez:
 zapewnianie, że polityka i cele systemu są spójne z kierunkami
strategicznymi organizacji,
 zapewnienia, że wymagania systemu są zintegrowane z procesami
organizacji.
 zapewnienie odpowiednich zasobów, komunikacji oraz
kierowania i wsparcia osób zaangażowanych, zapewnienie, że
system osiągnie założone cele.
 promowanie nieustannego doskonalenia.
 inne działania mające na celu demonstrowanie zaangażowania i
odpowiedzialności.
Naczelne kierownictwo powinno ustalić odpowiednią politykę, która
powinna być udokumentowana, zakomunikowana w organizacji i jej
stronom zainteresowanym. Polityka powinna zawierać podstawy dla
wszystkich przedsięwzięć o charakterze eventu, produktów i usług,
oraz wymagania związane z łańcuchem dostaw, cyklem eventu (od
planowania do działań po-eventowych), efektów dla zainteresowanych
stron, potrzeby ostatecznych odbiorców, kwestie prawne.
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5.3

6
6.1

Role organizacyjne,
odpowiedzialność i
władze.
Planowanie.
Działania w celu
określenia ryzyka i
możliwości.

Naczelne kierownictwo powinno zapewnić, że władza i
odpowiedzialność dla określonych ról są określone i zakomunikowane
w organizacji.
Organizacja powinna zaplanować działania w celu określenia ryzyka
(prawnego, środowiskowego, społecznego i ekonomicznego) oraz
możliwości, jak zintegrować i wdrożyć działania w procesy
realizowane w systemie zarządzania oraz ocenić ich skuteczność.
Organizacja powinna ustalić cele dla odpowiednich funkcji i
poziomów. Cele powinny być: spójne z polityką, mierzalne, zgodne z
wymaganiami, monitorowane, zakomunikowane, aktualizowane jeśli
jest to konieczne oraz zgodne z innymi wymaganiami i dokumentami
(organizacji,
prawnymi,
technicznymi,
finansowymi,
stron
zainteresowanych itd.). Aby zrealizować cele, organizacja powinna
określić: co chce robić, jakie zasoby będą potrzebne, kto będzie
odpowiedzialny, kiedy zadani będą ukończone, jak będą oceniane
rezultaty.

6.2

Cele zrównoważonych
eventów i sposoby ich
osiągania.

7
7.1

Wsparcie.
Zasoby.

7.2

Kompetencje.

7.3

Świadomość/wiedza.

7.4

Komunikacja.

7.5

Dokumentowanie
informacji.

8
8.1

Działania operacyjne.
Planowanie i kontrola
procesów.

8.2

Modyfikacja
działalności,
produktów i usług.

8.3

Zarządzanie
łańcuchem dostaw.

9

Ocena efektów działalności.

Organizacja powinna zapewniać odpowiednie zasoby dla
funkcjonowania systemu zrównoważonego zarządzania eventami.
Organizacja powinna: określić kompetencje osób niezbędne do
realizacji eventów, zapewnić, że pracownicy mają odpowiednie
wykształcenie, przygotowanie oraz doświadczenie, w razie potrzeby
podejmować działania na rzecz pozyskiwania potrzebnych
kompetencji (oceniać skuteczność podejmowanych działań), posiadać
dokumentację potwierdzająca kompetencje, przeglądać okresowo i
aktualizować programy, aby zapewnić, że kompetencje są
identyfikowane i dostarczane.
Pracownicy w organizacji powinny mieć wiedzę na temat: polityki, roli
w systemie zarządzania oraz wkładu do podnoszenia jego
skuteczności, konsekwencji niezgodności z wymaganiami.
Organizacja powinna określić komunikację zewnętrzną oraz
wewnętrzną, a w szczególności: co będzie komunikowane, kiedy, do
kogo oraz jak. Organizacja powinna ustanowić procedurę komunikacji
zewnętrznej z dostawcami i innymi stronami zainteresowanymi.
Norma określa również wymagane elementy komunikatów.
System zrównoważonego zarządzania eventem powinien obejmować
również: udokumentowane informacje wymagane Normą, dokumenty
niezbędne do oceny skuteczności systemu, dokumenty niezbędne
organizacji dla zapewnienia skutecznego planowania, działalności
operacyjnej oraz kontroli procesów. Organizacja powinna określić
metody tworzenia, aktualizowania, przechowywania, dostępu oraz
kontroli dokumentacji.
Organizacja powinna planować, wdrażać oraz kontrolować procesy
niezbędne do spełnienia wymagań. Powinny być ustalone kryteria dla
procesów, wdrożony system kontroli w odniesieniu do tych kryteriów
oraz dokumentacja.
W trakcie zmian w procesach, usługach i produktach lub innych
warunków działania cały system zrównoważonego zarządzania
eventem powinien zostać zmieniony (cele, wartości, polityka, ryzyka
itd.).
Organizacja powinna ustalić jaka część każdego z celów i planów
przypada dla poszczególnego dostawcy wyłonionego w drodze
przetargu, oraz powinna posiadać odpowiednie dokumenty
potwierdzające jego zdolność do jego realizacji ( w zakresie kosztów,
jakości, skuteczności).
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Działalność a
zarządzanie zasadami
zrównoważonego
rozwoju.
Monitorowanie,
pomiar, analiza i
ocena.

9.1

9.2

Audit wewnętrzny.
Przegląd zarządzania.
Doskonalenie.

9.3
9.4
10

Organizacja powinna oceniać działalność poprzez zasady regulujące
zrównoważony rozwój w formie deklaracji celów i wartości.

Organizacja powinna określić: co powinno być monitorowane i
mierzone, stosowane metody, czas, okresowość oceny, oraz kiedy
wyniki monitorowania i pomiaru powinny być analizowane i oceniane.
Organizacja powinna oceniać event oraz skuteczność systemu
zarządzania. Organizacja powinna podejmować działania w razie
zmiany trendów oraz pojawienia się niezgodności, oraz zbierać
informacje i wnioski nt. innych eventów o podobnym charakterze.
Metody oceny określone w normie to: audit wewnętrzny oraz przegląd
kierownictwa.

Niezgodności i
działania korygujące.

Organizacja powinna w razie pojawienia się niezgodności:
zidentyfikować niezgodność, podjąć odpowiednie działania (kontrola i
korekta niezgodności, radzenie sobie z konsekwencjami), określenie
źródeł niezgodności, podjęcie odpowiednich działań, ocena ich
skuteczności, dokonanie ewentualnych zmian w systemie, zalecenie
działań profilaktycznych, zapewnienie, że dostawcy również
odpowiednio zarządzają niezgodnościami.
10.2
Nieustanne
Organizacja powinna nieustannie doskonalić adekwatność lub
doskonalenie.
skuteczność systemu zrównoważonego zarządzania eventami.
Załączniki Załącznik A Przewodnik dla planowania i wdrażania Normy.
Załącznik B Zarządzanie łańcuchem dostaw.
Załącznik C Ocena.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ISO 20121:2012, op. cit.
10.1

Do normy dołączone są załączniki, które uszczegółowiają wymagania normy oraz stanowią
pomoc w ich wdrażaniu. Załącznik A zawiera m.in. macierz oceny dojrzałości organizacji w
kierunku zrównoważonego rozwoju. Ocena obejmuje cztery kryteria wymienione w punkcie
4.5 normy. Są to:


wykluczenie rozumiane jako niedoinformowanie, brak korzyści bądź brak wzięcia pod
uwagę interesów stron zainteresowanych eventem,



uczciwość, prawość rozumiana radzenie sobie ze zróżnicowaniem, unikanie korupcji,
opresji, nadużyć, przemocy związanej z alkoholem i narkotykami, zgodność z
prawem, etyczny proces podejmowania decyzji,



dobre gospodarowanie interpretowane jako ocena wpływu decyzji na środowisko
naturalne oraz społeczność, ekonomię, monitorowanie zużycia zasobów,



transparentność definiowaną jako dostęp do taniej, pełnej i porównywalnej informacji,
skuteczne komunikowanie decyzji i zmian zainteresowanym stronom.

Kryteria te są oceniane poprzez opisy w następującej skali: poziom minimalny, doskonalenie,
zaangażowanie. Załącznik B opisuje dokładnie kwestie związane z zarządzaniem łańcuchem
dostaw, co ma istotne znaczenie przy organizacji imprez. Specyfika imprez polega na tym, że
organizacje korzystają w dużej mierze z zasobów zewnętrznych użyczonych na podstawie
185

185

odpowiednich umów. Jakość dostawców oraz ich produktów ma zasadniczy wpływ na jakość
eventu oraz skuteczność systemu zarządzania.
Wdrożenie systemu zrównoważonego zarządzania eventami może składać się z następujących
etapów145:


Określenie polityki zrównoważonych eventów (może ona zawierać zasady i wartości
na jakich opiera się system oraz zobowiązania naczelnego kierownictwa do realizacji
celów organizacji oraz spełniania wymagań Normy).



Określenie zakresu i stworzenie ram systemu poprzez:
10. powołanie

Komitetu,

który będzie

odpowiedzialny za

wdrożenie

i

doskonalenie systemu (komitet powinien mieć charakter międzyfunkcjonalny),
11. stworzenie podręcznika zrównoważonego zarządzania eventami,
12. identyfikację procesów operacyjnych oraz ustanowienie procedur,
13. określenie wskaźników pomiaru procesów w aspektach np. tj. zużycie energii,
zanieczyszczenia, świadomości i zaangażowanie, lokalna społeczność,
dostawcy i zakupy (w tym samoocena dostawców pod kątem zrównoważonego
rozwoju,
produktów

wymóg

posiadania

żywieniowych

certyfikatów
z

potwierdzających

międzynarodowymi

zgodność

wymaganiami),

zrównoważone pakiety usług dla klientów. W każdym z wymienionych
aspektów może być podejmowanych szereg działań mających na celu
osiągnięcie optymalnych wartości założonych w celach i planach organizacji
wskaźników procesów.


Realizacja celów i planów organizacji w zakresie zrównoważonego zarządzania
eventami poprzez działania we wskazanych zakresach np.:
1. w zakresie ograniczenia zużycia energii mogą być podejmowane działania tj.
wymiana żarówek na typu LED, zapewnienie sprawności klimatyzacji tak, aby
utrzymywana była stała temperatura w pomieszczeniach,
2. w zakresie zanieczyszczenia działania mogą dotyczyć: sortowania śmieci oraz
redukcji odpadów żywnościowych, redukcji zużycia plastikowych butelek,
tuszu do drukarek, papieru, zwiększenia zużycia papieru z odzysku,
3. w obszarze świadomości i zaangażowanie można wyróżnić następujące
działania: szkolenia w zakresie wymagań normy, spotkania, w tym online,

145

Opracowano na podstawie: Green Meetings Industry Council Presentation on ISO 20121 Plaza Athenee
Bangkok, A Royal Meridien Hotel. www.imex-frankfurt.com/media/395519/SH16 - Pattanachai Singhavara
(dostęp: 9.03.2017).
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organizacja

Dni

Zrównoważonego

Zarządzania

oraz

konkursów

dla

pracowników,
4. w zakresie działań na rzecz lokalnej społeczności: działania charytatywne,
przekazywanie jedzenia, zbiórki, krwiodawstwo,
5. poprzez współpracę z dostawcami w zakresie: redukcji zanieczyszczeń,
używania materiałów i opakowań przyjaznych środowisku, optymalizacji
środowiska

pracy,

spełniania

wymagań

kodeksów

biznesowych,

przekazywania wiedzy w trakcie spotkań i szkoleń, działania na rzecz lokalnej
społeczności, samooceny dostawców,
6. projektowania zrównoważonych pakietów usług dla klientów – uczestników
imprez, ze szczególnym uwzględnieniem celów i zobowiązań określonych w
polityce organizacji (np. w pakietach proponuje się klientom korzystanie z
ekologicznych materiałów, dostarcza zasoby, produkty i usługi odpowiednie
do potrzeb klienta pod względem ilościowym oraz jakościowym, aby
ograniczyć marnotrawstwo).


Identyfikowanie obszarów do poprawy i realizacja procesu nieustnnego doskonalenia
systemu zrównoważonego zarządzania eventami.

Pierwszym eventem, do zarządzania którym zastosowano wymagania normy ISO 20121 była
Olimpiada w Londynie w 2012 r. Plan dla Londynu w 2012 r. został zorganizowany wokół
pięciu tematów zrównoważonego rozwoju – zmiany klimatyczne, odpady, różnorodność
biologiczna, integracji i zdrowego stylu życia146. Innym przykładem jest Hotel Plaza Athénée
w Bangkoku, który jako pierwszy otrzymał certyfikat ISO 20121 dla planowania i realizacji
zrównoważonych spotkań. Hotel m.in. ograniczył emisję dwutlenku węgla poprzez
zmniejszenie zużycia energii, papieru i wody147. Innymi przykładami zastosowania tej normy
są: certyfikat ISO 20121 dla Duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla organizacji
spotkań w czasie prezydencji w UE, certyfikat ISO 20121 dla Fitzer Catering wiodącej firmy
cateringowej w Irlandii148.
Do głównych korzyści z wdrożenia systemu zrównoważonego zarządzania eventami
zalicza się: redukcję negatywnego wpływu imprez na środowisko, podniesienie poziomu
zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności, podniesienie poziomu świadomości klientów
146

G. Lambert, Event sustainability management - ISO 20121 passes 2012 Olympic Games test, 9 January 2013,
https://www.iso.org/news.html (dostęp: 16.10.2017); London 2012 - helping set sustainability standards,
https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog (dostęp: 16.10.2017).
147
http://www.plazaatheneebangkok.com/sustainability (dostęp: 8.03.2017).
148
http://www.sgs.pl/pl-PL/Sustainability/Management-and-Compliance/Organization-and-Events/ISO-20121Sustainable-Events.aspx (dostęp: 8.03.2017).
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– uczestników imprez w oraz poprawę wyników finansowych poprzez restrukturyzację
procesów oraz minimalizację marnotrawstwa.
Inne normy, które mogą być przydatne w obszarze organizacji eventów opublikowane
przez ISO to:


ISO 25639-1:2008 Exhibitions, shows, fairs and conventions - Part 1: Vocabulary
(Wystawy, pokazy, targi i konventy – Część 1: Słownik terminologiczny).



ISO 25639-2:2008 Exhibitions, shows, fairs and conventions – Part 2: Measurement
procedures for statistical purposes (Wystawy, pokazy, targi i konventy – Część 2:
Procedury pomiaru na potrzeby statystyki).



ISO 37500:2014 Guidance on outsourcing (Przewodnik dla outsourcingu).



ISO 10667-1:2011 Assessment service delivery - Procedures and methods to assess
people in work and organizational settings - Part 1: Requirements for the client
(Ocena usług dostawy – Procedury i metody oceny pracowników i jednostek
organizacyjnych – Część 2: Wymagania dla klientów).



ISO 10667-2:2011 Assessment service delivery - Procedures and methods to assess
people in work and organizational settings – Part 2: Requirements for service
providers (Ocena usług dostawy – Procedury i metody oceny pracowników i jednostek
organizacyjnych – Część 2: Wymagania dla dostawców usług).
3.5.2 Znormalizowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem w
turystyce przygodowej
Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna opublikowała w latach 2013-2014

zestaw norm, które mają wspomóc organizatorów turystyki przygodowej (niezależnie od
formy organizacyjno – prawnej ich działania) w efektywnym planowaniu, komunikowaniu
oraz dostarczaniu produktów i usług z zakresu turystyki przygodowej w jak najbardziej
bezpieczny sposób. Przesłanką do stworzenia Norm był wzrastający udział w globalnej
gospodarce działalności związanej z turystyką przygodową oraz zwiększająca się popularność
tego rodzaju turystyki jako formy rekreacji fizycznej oraz sposobu zagospodarowania czasu
wolnego. Branża turystyki przygodowej wzrosła o 65% w latach 2009-2012149, a przewiduje
się jej dalszy wzrost o 50% do 2050 r.150 Mając na uwadze specyficzne cechy tego typu

149

Adventure Tourism Development Index: An Adventure Travel Scorecard. The 2016 Report,
https://tia.org.nz/assets/Uploads/2016-adventure-tourism-development-index.pdf (dostęp: 9.03.2017).
150
https://trailblazerguide.com/2013/06/02/wake-up-call-for-adventure-companies/ (dostęp: 9.03.2017).

188

188

podejmowanych aktywności (ryzyko i wyzwanie), ważną przesłanką jest też minimalizowanie
ryzyka do poziomu najniższego z możliwych do uzyskania przez organizatora.
Turystyka przygodowa (adventure tourism activity) jest zdefiniowana w Normie jako
aktywności/doświadczenia przygodowe (niezwykłe i ekscytujące, zazwyczaj niebezpieczne,
podróże podejmowane w celu przeżycia przygody) realizowane w celach turystycznych, które
wymagają w określonym zakresie instruktażu lub opieki instruktora oraz zawierają
akceptowany element ryzyka (akceptacja ryzyka oznacza, że uczestnik zrozumie, na jakie
ryzyko jest narażony w związku z uprawianiem danej aktywności)151.
Zestaw norm w zakresie turystyki przygodowej obejmuje152:


ISO 21101:2014 Adventure tourism - Safety management systems – Requirements
(Turystyka przygodowa - System bezpieczeństwa – Wymagania).



ISO/TR 21102:2013 Adventure tourism - Leaders - Personnel competence (Turystyka
przygodowa – Przywódcy- Kompetencje personelu)153.



ISO 21103:2014 Adventure tourism - Information for participants (Turystyka
przygodowa – Informacje dla uczestników)154.

W przygotowaniu znajduje się jeszcze jedna norma: ISO/AWI 20611 Adventure tourism Sustainability good practices – Guidance (Turystyka przygodowa - Rozwój praktyk
zrównoważonego rozwoju - Przewodnik). Poniżej krótko scharakteryzowane zostaną
przedstawione normy.
ISO 21101:2014 Adventure tourism - Safety management systems – Requirements
(Turystyka przygodowa - System bezpieczeństwa – Wymagania).
Norma została opublikowana w 2014 r. i jest jej pierwszą wersją. Celem normy jest
określenie minimalnego zestawu wymagań dla systemu zarządzania bezpieczeństwem dla
organizatorów aktywności/ imprez turystyki przygodowej. Podejście zastosowane w systemie
zarządzania bezpieczeństwem zachęca organizatorów do analizy procesów w swojej
działalności, zrozumienia wymagań klienta, zdefiniowania procesów w celu zapewnienia
bezpieczeństwa oraz utrzymywania kontroli nad tymi procesami. Norma składa się z 10
rozdziałów oraz dwóch załączników. Charakterystykę wymagań zawiera tabela 3.14.

151

ISO 21101:2014 Adventure tourism - Safety management systems – Requirements, ISO Geneva 2014.
Normy nie zostały przetłumaczone na język polski. Wszystkie tłumaczenia pochodzą od Autora.
153
ISO/TR 21102:2013 Adventure tourism - Leaders - Personnel competence, ISO Geneva 2013.
154
ISO 21103:2014 Adventure tourism - Information for participants, ISO Geneva 2014.
152
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Tabela 3.14.
Charakterystyka wymagań ISO 21101:2014 Turystyka przygodowa - System bezpieczeństwa
– Wymagania
Numer
rozdziału
1
2
3
4
4.1

4.2

4.3

4.4

5
5.1

Nazwa
Zakres normy.
Odniesienia
normatywne.
Zasady i definicje.
Kontekst organizacji.
Zrozumienie
organizacji i kontekstu
jej działania.
Zrozumienie potrzeb i
oczekiwań stron
zainteresowanych.
Określenie zakresu
systemu
zrównoważonego
zarządzania eventami.
System
zrównoważonego
zarządzania eventami.
Przywództwo.
Przywództwo i
zaangażowanie.

5.2

Polityka.

5.3

Role organizacyjne,
odpowiedzialność i
władze.

6
6.1

Planowanie.
Działania w celu
określenia ryzyka i
możliwości.

Charakterystyka
Cel i zakres oraz przeznaczenie normy.
Brak.
Zdefiniowanie 44 pojęć związanych z zakresem normy.
Organizacja powinna zdefiniować zewnętrzne i wewnętrzne kwestie,
które są powiązane z jej celami i oddziałują na jej zdolność do
osiągania rezultatów założonych w systemie zarządzania
bezpieczeństwem w turystyce przygodowej.
Organizacja powinna określić strony zainteresowane imprezą oraz ich
wymagania.
W formie dokumentu organizacja powinna określić granice oraz zakres
zastosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem, mając na uwadze
kontekst działania oraz wymagania i oczekiwania stron
zainteresowanych.
Organizacja powinna ustalić, wdrożyć, zarządzać oraz nieustannie
doskonalić system zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z
wymaganiami Normy.
Naczelne kierownictwo powinno demonstrować swoje zaangażowanie
w system zarządzania bezpieczeństwem eventami:
 zapewnianie, że polityka i cele systemu są spójne z kierunkami
strategicznymi organizacji,
 zapewnienia, że wymagania systemu są zintegrowane z procesami
organizacji.
 zapewnienie odpowiednich zasobów, komunikacji oraz
kierowania i wsparcia osób zaangażowanych, zapewnienie, że
system osiągnie założone cele.
 promowanie nieustannego doskonalenia.
 inne działania mające na celu demonstrowanie zaangażowania i
odpowiedzialności.
Naczelne kierownictwo powinno ustalić politykę bezpieczeństwa,
która powinna być odpowiednia do celów organizacji, dostarczać ramy
dla ustalania celów w zakresie bezpieczeństwa, zawierać zobowiązanie
w zakresie stosowania wymagań normy, oraz zobowiązanie do
nieustannego doskonalenia systemu zarządzania. Powinna być ona:
udokumentowana, zakomunikowana w organizacji i jej stronom
zainteresowanym.
Naczelne kierownictwo powinno zapewnić, że władza i
odpowiedzialność dla określonych ról są określone i zakomunikowane
w organizacji. Szczególnie dotyczy to zgodności z wymaganiami
normy oraz raportowania nt. działalności systemy naczelnemu
kierownictwu organizacji.
Organizacja powinna zaplanować działania w celu określenia ryzyka
(prawnego, środowiskowego, społecznego i ekonomicznego) oraz
możliwości, jak zintegrować i wdrożyć działania w procesy
realizowane w systemie zarządzania oraz ocenić ich skuteczność
(6.1.1). Organizacja powinna ustalić i wdrożyć systematyczny proces
zarządzania ryzykiem, który powinien być udokumentowany (6.1.2),
Organizacja powinna ustalić procedurę identyfikacji wymagań
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6.2

Cele bezpieczeństwa
w turystyce
przygodowej i
sposoby ich osiągania.

7
7.1

Wsparcie.
Zasoby.

7.2

Kompetencje.

7.3

Świadomość/wiedza.

7.4

Komunikacja.

7.5

Dokumentowanie
informacji.

8
8.1

Działania operacyjne.
Planowanie i kontrola
procesów.

8.2

Przygotowanie
nagłe
wypadki
reagowanie.

na
i

prawnych i innych wymagań (6.1.3).
Organizacja powinna ustalić cele dla odpowiednich funkcji i
poziomów. Cele powinny być: spójne z polityką, mierzalne, zgodne z
wymaganiami, monitorowane, zakomunikowane, aktualizowane jeśli
jest to konieczne. Kierownictwo przy ustalaniu celów powinno:
określić potencjalne korzyści, ryzyka, wyposażenie techniczne i jego
zastosowanie, metody komunikacji, wymagania finansowe, operacyjne
i biznesowe. Aby zrealizować cele, organizacja powinna określić: co
chce robić, jakie zasoby będą potrzebne, kto będzie odpowiedzialny,
kiedy zadani będą ukończone, jak będą oceniane rezultaty. Plany
powinny być przeglądane regularnie.
Organizacja powinna zapewniać odpowiednie zasoby dla
funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
Organizacja powinna: określić kompetencje osób niezbędne do
realizacji imprez, zapewnić, że pracownicy mają odpowiednie
wykształcenie, przygotowanie oraz doświadczenie, w razie potrzeby
podejmować działania na rzecz pozyskiwania potrzebnych
kompetencji (oceniać skuteczność podejmowanych działań), posiadać
dokumentację potwierdzająca kompetencje, przeglądać okresowo i
aktualizować programy, aby zapewnić, że kompetencje są
identyfikowane i dostarczane.
Pracownicy w organizacji powinny mieć wiedzę na temat: polityki,
roli w systemie zarządzania oraz wkładu do podnoszenia jego
skuteczności, konsekwencji niezgodności z wymaganiami.
Organizacja powinna określić komunikacje zewnętrzną oraz
wewnętrzną, a w szczególności: co będzie komunikowane, kiedy, do
kogo oraz jak (7.4.1). Organizacja powinna ustanowić procedurę
komunikacji zewnętrznej z dostawcami i innymi stronami
zainteresowanymi (7.4.2). Organizacja powinna a ustanowić proces
komunikacji i konsultacji z uczestnikami, który zapewni, że informacje
na temat bezpieczeństwa zostaną przekazane uczestnikom oraz
otrzymane zostaną odpowiednie informacje od uczestników (ISO
21103) (7.4.3).
System zarządzania bezpieczeństwem powinien obejmować również:
udokumentowane informacje wymagane Normą, dokumenty
niezbędne do oceny skuteczności systemu, dokumenty niezbędne
organizacji dla zapewnienia skutecznego planowania, działalności
operacyjnej oraz kontroli procesów (7.5.1).Organizacja powinna
określić metody tworzenia, aktualizowania (7.5.2), przechowywania,
dostępu oraz kontroli dokumentacji (7.5.3).
Organizacja powinna planować, wdrażać oraz kontrolować procesy
niezbędne do spełnienia wymagań. Powinny być ustalone kryteria dla
procesów, wdrożony system kontroli w odniesieniu do tych kryteriów
oraz dokumentacja. Organizacja powinna zaplanować działania, aby
zapewnić ich skuteczną realizację w przypadku absencji pracownika i
uczestnika (udokumentowana procedura), zapewnienia odpowiedniego
sprzętu i usług, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo
(udokumentowana procedura), zdefiniować i udokumentować
minimalny zakres wymagań dla uczestników, oraz zapewnić, że
uczestnicy taki minimalny zakres kompetencji posiadają.
Organizacja powinna identyfikować potencjalne zagrożenia i ich
wpływ, ustalić i zarządzać planami i procedurami reagowania.
Organizacja powinna zapewnić odpowiednie usługi, kompetentne
osoby oraz inne zasoby w nagłych przypadkach. Organizacja powinna
przeglądać dokumenty w tym zakresie. Organizacja powinna posiadać
procedurę zbierania informacji od uczestników na wypadek
incydentów (dane kontaktowe, stan zdrowia itd.). Uczestnicy powinny
być poinformowani o planach w nagłych wypadkach przed
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8.3

9
9.1

9.2
9.3
10

rozpoczęciem imprezy.
Organizacja powinna ustalić procedurę dla definiowania
odpowiedzialności i zakresu władzy w sytuacji: prowadzenia
postępowań wyjaśniających oraz dostosowania mierników i pomiarów
mających na celu minimalizowanie konsekwencji wypadków.
Dokumentacja wypadków powinna zawierać określoną Normą zakres
informacji (impreza, data, czas, lokalizacja itd.).
Ocena efektów działalności.
Monitorowanie,
Organizacja powinna określić: co powinno być monitorowane i
pomiar, analiza i
mierzone, stosowane metody, czas, okresowość oceny, oraz kiedy
ocena.
wyniki monitorowania i pomiaru powinny być analizowane i oceniane.
Organizacja powinna oceniać event oraz skuteczność systemu
zarządzania. Organizacja powinna podejmować działania w razie
zmiany trendów oraz pojawienia się niezgodności, oraz zbierać
informacje i wnioski nt. innych imprez o podobnym charakterze.
Audit wewnętrzny
Metody oceny określone w normie to: audit wewnętrzny oraz przegląd
Przegląd zarządzania.
kierownictwa.
Doskonalenie.
Zarządzanie
incydentami.

Organizacja powinna w razie pojawienia się niezgodności:
zidentyfikować niezgodność, podjąć odpowiednie działania (kontrola i
korekta niezgodności, radzenie sobie z konsekwencjami), określenie
źródeł niezgodności, podjęcie odpowiednich działań, ocena ich
skuteczności, dokonanie ewentualnych zmian w systemie, zalecenie
działań profilaktycznych, zapewnienie, że dostawcy również
odpowiednio zarządzają niezgodnościami.
10.2
Nieustanne
Organizacja powinna nieustannie doskonalić adekwatność lub
doskonalenie.
skuteczność systemu zrównoważonego zarządzania eventami.
Załączniki Załącznik A Proces zarządzania ryzykiem w turystyce przygodowej.
Załącznik B Przykłady narzędzi w zarządzaniu bezpieczeństwem.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ISO 21101:2014 (E) Adventure tourism - Safety management systems
– Requirements, FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD.
10.1

Niezgodności i
działania korygujące.

Do Normy dołączone są dwa załączniki. Załącznik A zawiera zalecenia w zakresie procesu
zarządzania ryzykiem (ustanowienie kontekstu, ocena ryzyka, traktowanie ryzyka), natomiast
Załącznik B zawiera przykłady dokumentów oraz narzędzi, które mogą być zastosowane w
organizacji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że struktura normy ISO 21101:2014 jest
analogiczna ze strukturą opisanej w poprzednim punkcie normy ISO 20121:2012, co
wydatnie ułatwia integrację obydwu systemów zarządzania w organizacji (systemu
zrównoważonego zarządzania eventami z systemem zarządzania bezpieczeństwem w
turystyce przygodowej).

ISO/TR 21102:2013 Adventure tourism - Leaders - Personnel competence (Turystyka
przygodowa – Przywódcy- Kompetencje personelu).
ISO/TR 21102:2013 jest raportem technicznym, który ma służyć jako odniesienie dla
osób, które kierują imprezami w ramach turystyki przygodowej. Celem normy jest
przedstawienie kluczowych kompetencji, które są wspólne i wymagane we wszystkich
rodzajach imprez oraz są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Raport składa się z 6
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rozdziałów. W pierwszym określony jest cel i zakres dokumentu, w drugim zdefiniowano
podstawowe pojęcia (9 definicji). W rozdziale 3 (Rola lidera) określono rolę lidera w
realizacji imprezy, polegającą na wsparciu uczestników, realizacji zasad i procedur
określonych w systemie zarządzania bezpieczeństwem, stosowaniu procedur w razie nagłych
wypadków oraz komunikacji. W rozdziale 4 (Oczekiwane rezultaty) sformułowano zestaw
kompetencji, jakie powinien posiadać lider/kierownik imprezy. Zaliczyć tutaj należy
zgodność działania i kompetencji z przepisami prawa (w miejscu siedziby organizacji oraz
miejscu realizacji imprezy) (4.1). W podpunkcie 4.2 wylistowano typowe role lidera oraz
zakres wymaganych kompetencji technicznych, organizacyjnych, interpersonalnych oraz
społecznych. Punkt 4.3 szczegółowo omawia kompetencje techniczne, punkt 4.4 określa
umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem, punkt 4.5 kompetencje w obszarze
reagowania na wypadki i incydenty, ostatni punkt 4.6 określa wymagania w zakresie
profesjonalizmu ( w tym ubioru, wyglądu, języka itp.) oraz zachowań etycznych (o obszarze
społecznym, środowiskowym oraz ekonomicznym). Rozdział 5. (Pożądane kompetencje)
opisuje kompetencje wymagane od lidera w zakresie wiedzy (5.2), umiejętności (5.3), postaw
i cech (5.4). Raport kończą wymagania i zalecenia w zakresie doskonalenia i podnoszenia
poziomu kompetencji oraz przesłanek podejmowania działań w zakresie szkoleń i treningów.
Raport zaleca, aby liderzy zarządzali swoimi kompetencjami poprzez sporządzanie
pisemnych raportów/notatek z imprez oraz aktualizowali swoje uprawnienia.

ISO 21103:2014 Adventure tourism -- Information for participants (Turystyka przygodowa
– Informacje dla uczestników).
Norma została opublikowana w 2014 r. i jest jej pierwszą wersją. Celem normy jest
określenie minimalnych wymagań dla zarządzania bezpieczeństwem oraz komunikacją z
uczestnikami (klientami) oraz innymi zainteresowanymi stronami. W normie podkreśla się,
że dostarczenie odpowiedniej informacji uczestnikom, zgodnie z wymaganiami Normy,
pomoże w podjęciu trafnych decyzji w trakcie rezerwacji, realizacji imprezy oraz po jej
zakończeniu. Te informacje zapewniają, że uczestnik rozumie ryzyko i jest przygotowany na
jego ograniczenie w odniesieniu do ludzi oraz sprzętu, co zwiększa prawdopodobieństwo
bezpiecznego uczestnictwa w imprezie. Organizatorzy powinni mieć świadomość ograniczeń
w komunikacji np. bariera językowa oraz określić, jakich informacji ważnych dla
bezpieczeństwa powinien dostarczyć klient.

Norma składa się z 6 rozdziałów.

Charakterystykę wymagań zawiera tabela 3.15.
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Tabela 3.15.
Charakterystyka wymagań Normy ISO 21103:2014 Turystyka przygodowa – Informacje dla
uczestników
Numer
rozdziału
1
2
3

4
4.1

4.2

5
5.1

5.2

6
6.1

6.2

Nazwa

Charakterystyka

Cel i zakres oraz przeznaczenie normy.
Zdefiniowanie 8 pojęć związanych z zakresem normy.
Komunikacja z uczestnikami powinna być dokładna oraz dostępna. W
trakcie komunikacji dostawca usług/organizator powinien wziąć pod
uwagę język, umiejętność pisania i czytania, wymowę, słyszalność
oraz zaburzenia widzenia, dogodność formy przekazu i prezentacji
(forma drukowana lub elektroniczna). Organizator powinien
zidentyfikować i odpowiednio reagować na ryzyka w procesie
komunikacji (bariery językowe, hałas itp.) tak, aby polecenia były
zrozumiałe dla uczestników (np. znaki ręczne, piktogramy, gwizdki).
Informacja przed rozpoczęciem imprezy.
Organizator powinien dostarczyć informacje, które pozwolą na
Przeznaczenie
dokonanie przez uczestnika odpowiedniego wyboru. Informacja
informacji przez
powinna zawierać źródła ryzyka oraz wymagania w zakresie
rozpoczęciem
bezpieczeństwa.
imprezy.
Norma określa:
Informacja przez
rezerwacją.
 obowiązkowe informacje, jakie powinien organizator dostarczyć
potencjalnemu uczestnikowi (nazwa, status prawny, informacje
kontaktowe/adresowe, godziny urzędowania), informacja nt.
certyfikatu, inne licencje, akredytacje itp. (4.2.1);
 opis imprezy (zakres imprezy, cena, części, ilość uczestników,
usługi zawarte w pakiecie, stopień trudności i wymagania dla
uczestników (wiedza, kondycja fizyczne itp.), plan podróży,
dostępność służb ratowniczych, udogodnienia dla osób ze
specjalnymi potrzebami (dzieci, osoby starsze, niepełnosprawni
itp.), rola poszczególnych członków grupy, informacja dla jakiej
grupy uczestników dedykowana jest impreza (ze względu na wiek,
pleć lub zdolności), informacje nt. lokalnych zwyczajów i sytuacji
politycznej, prawa (zakazy, nakazy, ograniczenia) (4.2.2);
 elementy umowy z uczestnikiem (4.2.3);
 wymagania dla uczestników (treningi, umiejętności, wskazania
medyczne, ubiór, wyposażenie, dane, poziom sprawności
fizycznej) (4.2.4).
Informacja dostarczana w trakcie realizacji imprezy.
Wymagania określają zakres informacji, która powinna być
Przeznaczenie
dostarczana od momentu rezerwacji do momentu zakończenia
informacji
imprezy. Celem komunikacji jest: przekazanie jasnych wskazówek w
dostarczanej w
celu zapewnienia uczestników, że ich uczestnictwo jest bezpieczne,
trakcie realizacji
informowanie uczestników o zmianach.
imprezy.
Minimalny zakres informacji powinien: wskazania co będzie
Informacje
realizowane na kolejnych etapach i jak uczestnik powinien się
dostarczane w
zachować, zmiany w stosunku do pierwotnych założeń (np. transport,
trakcie imprezy.
ryzyko, kierownictwo, czas wolny, lokalizacja itp.), reakcje na
incydenty i zagrożenia.
Informacja dostarczana po zrealizowaniu imprezy.
Celem komunikacji jest dostarczenie informacji o ewentualnych
Przeznaczenie
implikacjach, które mogą być następstwem udziału w imprezie.
informacji
dostarczanej po
zakończeniu
imprezy.
Minimalny zakres informacji obejmuje: opis problemów, następstwa
Informacje
problemów, dodatkowe dane oraz opis działań jakie powinien podjąć
dostarczane po
Zakres normy.
Zasady i definicje.
Informacje o
komunikacji.
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uczestnik w razie potrzeby.
zakończeniu
imprezy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ISO 21103:2014 op. cit.

W 2016 r. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna opublikowała przewodnik
dla małych i średnich przedsiębiorstw zawierający wytyczne do wdrażania Norm ISO serii
21101155. W publikacji podkreśla się, że wdrożenie Standardu pozwala organizacji na
uzyskanie następujących korzyści: zwiększenie bezpieczeństwa, reputacja bezpiecznego
organizatora oraz nieustanne doskonalenie jakości dostarczanych usług. Mogą one przełożyć
się na efekty finansowe w postaci wzrostu przychodów, większego zaangażowania
pracowników oraz polepszenia relacji z dostawcami usług i produktów, innymi stronami
zainteresowanymi, w tym lokalną społecznością oraz władzami156.
3.5.3. Zarządzanie jakością w parkach i obszarach chronionych
Norma ISO 18065:2015 Tourism and related services - Tourist services for public use
provided by Natural Protected Areas Authorities – Requirements157 (Turystyka i usługi
powiązane – Usługi turystyczne dla społeczeństwa dostarczane przez władze naturalnych
obszarów chronionych – Wymagania) została opublikowana w 2015 r.158 Norma ta stanowi
novum w zakresie normalizacji, gdyż wymagania dotyczą produktu obszarowego/sieciowego,
jakim są parki i obszary chronione. Przesłanką do stworzenia Normy były zmiany, jakie
następują we współczesnym społeczeństwie oraz zarządzaniu parkami i obszarami
chronionymi. Wzrasta liczba odwiedzających je turystów i rekreantów, zmieniają się ich
oczekiwania w zakresie aktywności outdoorowych w naturalnym środowisku, a także
możliwości poznawania w atrakcyjny sposób wartości przyrodniczych oraz kulturowych.
Zmieniają się także wymagania w zakresie bezpieczeństwa i udogodnień. Inną ważną
przesłanką powstania normy jest fakt, że zmianie ulega struktura zarządzania obszarami
chronionymi, coraz częściej udział w tym procesie biorą podmioty, które nie są organizacjami
rządowymi (organizacje pozarządowe oraz biznesowe, sieci współpracy np. klastry). Celem
Normy jest określenie wymagań dla usług świadczonych turystom i rekreantom na
przyrodniczych obszarach chronionych, w celu usatysfakcjonowania odwiedzających,

155

ISO 21101 Adventure tourism – Safety management systems. A practical guide ISO 21101 for SMEs, ISO
2016, Szwajcaria, https://www.iso.org (dostęp: 9.03.2017).
156
ISO 21101 Adventure tourism op. cit., s. 6.
157
18065:2015 Tourism and related services - Tourist services for public use provided by Natural Protected
Areas Authorities – Requirements. ISO Geneva 2015.
158
Norma nie została przetłumaczona na język polski. Wszystkie tłumaczenia pochodzą od Autora.
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zachowując jednocześnie jako priorytet ochronę zasobów naturalnych (normy nie stosuje się
do obszarów morskich).
Przyrodnicze obszary chronione (Natural Protected Areas NPA) są definiowane w
Normie jako jasno określone obszary geograficzne, identyfikowane, dedykowane i zarządzane
poprzez zastosowanie regulacji prawnych lub inne rozwiązania, które służą osiąganiu
długoterminowych celów związanych z ochroną i konserwacją przyrody z towarzyszącym
ekosystemem oraz wartościami dziedzictwa kulturowego. Użytkowanie publiczne oznacza
programy, usługi, aktywności i udogodnienia dostarczane w NPA po to, aby przybliżyć
odwiedzającym wartości przyrodnicze oraz kulturowe w bezpieczny i zorganizowany sposób,
gwarantujący zachowanie i konserwację, zrozumienie i aprecjację określonych wartości
poprzez informowanie, edukację i interpretację dziedzictwa. Użytkowanie może być związane
z celami turystycznymi oraz rekreacyjnymi.
Norma składa się z 9 rozdziałów. Charakterystykę wymagań zawiera tabela 3.16159.

Tabela 3.16.
Charakterystyka wymagań normy Norma ISO 18065:2015 Turystyka i usługi powiązane –
Usługi turystyczne dla społeczeństwa dostarczane przez władze naturalnych obszarów
chronionych – Wymagania
Numer
rozdziału
1
2
3
4
4.1

4.2

159

Nazwa

Charakterystyka

Cel i zakres oraz przeznaczenie normy.
ISO 7001 Symbole graficzne – Symbole w informacji publicznej
(Graphical symbols- Public information symbols).
Zdefiniowanie 15 pojęć związanych z zakresem normy.
Zasady i definicje.
Podejście do zastosowania w usługach publicznych.
Założenia ogólne.
Władze NPA powinny ustalić politykę i określić kryteria
odpowiedniości usług turystycznych, dostępu i transportu z lądu,
wody, powietrza, biorąc pod uwagę zasoby NPA, wartości i cele
ochrony. Dokładniejsze instrukcje w załączniku A.
Plan użytkowania
Władze NPA powinny ustanowić i udokumentować plan użytkowania,
publicznego.
mając na uwadze konsultacje z interesariuszami. Plan powinien
obejmować
ochronę,
zrozumienie
i
aprecjację
wartości
przyrodniczych i kulturowych poprzez informację, edukację i
interpretację dziedzictwa oraz powinien minimalizować wpływ
generowany przez ruch turystyczny. Plan powinien obejmować:
schematy stref publicznych, monitorowanie wpływów środowiska,
pojemność, maksymalną liczbę odwiedzających, kryteria oceny
adekwatności aktywności turystycznych, działania i zachowania
zakazane, zarzadzanie rekreacją i udogodnieniami (wymagające
obsługi i bezobsługowe), wykorzystanie, informacja i interpretacja
danych nt. doświadczenia i profili odwiedzających, dostępność,
bezpieczeństwo, zarządzanie odpadami, czystość, utrzymanie,
outsourcing oraz informacja i komunikacja. Plan powinien być
Zakres normy.
Normy powiązane.

Norma nie została przetłumaczona na język polski. Tłumaczenia pochodzą od autora.
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4.3

Wpływ planu
użytkowania
publicznego .

4.4

Pracownicy.

5
5.1

Dostarczanie usług.
Dostęp i recepcja.

5.2

Informacje.

5.3

Edukacja przyrodnicza
i interpretacja.

5.4

Rezerwacje.

5.5

Zarządzanie
reklamacjami.

6

Udogodnienia.

ustanowiony, stosowany, ważny, aktualizowany, powinny być
utrzymywane dowody z przeglądów planu.
Władze NPA powinny monitorować: zużycie wody, energii, ilość
odpadów, użycie produktów niebezpiecznych, czystość i utrzymanie,
ilość odwiedzających. Powinno się identyfikować wpływ
odwiedzających na środowisko i opracować sposoby łagodzenia
negatywnego wpływu. Władze NPA powinny przygotowywać roczny
raport nt. plany użytkowania publicznego z określeniem przyszłych
udoskonaleń.
Władze NPA powinny planować, rozwijać oraz dokumentować
szkolenia dla wszystkich pracowników, wolontariuszy i
koncesjonariuszy. Szkolenia powinny obejmować: komunikację z
odwiedzającymi, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie ryzykiem,
zarządzanie odpadami, badania ekologiczne i monitorowanie,
patrolowanie i egzekwowanie prawa. Obsługa powinna dostarczać
odpowiednich informacji, egzekwować i monitorować trasy i grupy w
najbardziej wrażliwych obszarach, obsługa powinna posługiwać się
językami obcymi.
Władze powinny zdefiniować oraz zakomunikować warunki
odwiedzania. Ta informacja powinna zawierać: czas dostępności dla
zwiedzających, obostrzenia dotyczące transportu, opłata za wstęp,
generalne rekomendacje dla odwiedzających, dane kontaktowe w
przypadku niebezpieczeństwa. Władze powinny poinformować o
ograniczeniach i zakazach.
Władze NPA powinny komunikować wartości, dostępne usługi
publiczne, zasady bezpieczeństwa, dostępność środkami transportu.
Powinny być określone metody komunikacji ze stronami
zainteresowanymi. Norma określa minimalny zakres informacji, który
powinien być udostępniony odwiedzającym (5.2.1.). Władze NPA
powinny dostarczać publikacji w następujących formach:
przewodniki, aplikacje na notebooki, magazyny/biuletyny, video,
pocztówki, inne formy zdigitaliowane (5.2.2). NPA powinna mieć
jednolite oznakowanie zgodne z normą ISO 7001 (5.2.3).
Władze NPA powinny prowadzić programy edukacyjne i
interpretacyjne dla odwiedzających, włączając w to szkolenia
pracowników, mające na celu zwiększenie i docenię wartości
przyrodniczych, kulturowych, dziedzictwa, środowiskowe. Programy
te mogą być realizowane poprzez: centra odwiedzających, wycieczki,
warsztaty przyrodnicze, wystawy botaniczne i geologiczne, ukryte
obserwacje, filmy dokumentalne itd. Władze NPA powinny ustalić
warunki realizacji tych aktywności (np. wielkość grup, język, usługi,
udogodnienia itd.)
Władze NPA powinny ustalić, które z usług publicznych, udogodnień
lub obszarów NPA wymagają rezerwacji, autoryzacji lub pozwolenia.
Powinno się unikać nadmiernej ilość rezerwacji oraz nadmiernej
zajętości (ponad limit). Władze NPA powinny ustalić i
udokumentować procedurę rezerwacji oraz potwierdzania usług.
Powinna być ustalona forma, opłaty, dokumenty, informacje i zgody,
obowiązkowe wyposażenie techniczne, potwierdzanie rezerwacji,
maksymalna ilość odwiedzających na 1 usługę, zasady zmian i
odwolywania rezerwacji.
Władze NPA powinny ustalić i zakomunikować procedurę obsługi
reklamacji i zażaleń odwiedzających. Można zastosować normę ISO
10002 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for
complaints handling in organizations.
Zgodnie z planem użytkowania publicznego władze NPA powinny
ustalić oraz dostarczyć udogodnienia, które powinny być łatwo
dostępne, bezpieczne, samodzielne w użytkowaniu, dostępne dla osób
niepełnosprawnych oraz z innymi potrzebami. Powinny być
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7

Outsourcing.

8

Bezpieczeństwo.

9

Zarządzanie
odpadami,
sprzątanie,
utrzymanie.

zapewnione schronienia w trudno dostępnych strefach. Obiekty i inne
udogodnienia powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby
zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, powinny
zapewniać dostęp do środków transportu, parking, restauracje, toalety
itp.. Budynki i inne udogodnienia powinny być kompatybilne z
fizycznym i kulturowym otoczeniem, mając na uwadze ich wielkość,
topografię terenu, stronę wizualną, odpowiednie oznakowanie.
Szczegółowe wymagania w zakresie udogodnień dotyczą: centrów
odwiedzjących (6.2), ścieżek i tras (6.3), punktów obserwacyjnych
(6.4), obszarów rekreacyjnych (6.5), obszarów dla kampingów (6.6),
schronień (6.7), miejsc realizacji warsztatów przyrodniczych (6.8).
Władze NPA powinny zapewnić kontrolę nad procesami, które są
outsourcowane (takie informacje powinny być zawarte w planie
użytkowania publicznego). Powinna istnieć dokumentacja w tym
zakresie. Outsourcer powinien działać zgodnie z prawem i zasadami
najlepszej praktyki.
Władze NPA powinny wdrożyć proces zarządzania ryzykiem (można
wykorzystać normę ISO 31000). Działania ograniczające ryzyko
powinny być udokumentowane oraz wdrożone. W procesie
zarządzania ryzykiem powinno się brać pod uwagę maksymalną
liczbę odwiedzających. Skuteczność procesu powinna być regularnie
mierzona. Władze NPA powinny zakomunikować pracownikom
konieczność identyfikacji ryzyka i jego pomiaru, oraz upewniać się,
że pracownicy mają aktualną wiedze na temat pierwszej pomocy oraz
procedur w razie wypadków. Władze NPA powinny poinformować
odwiedzjących jak mają rejestrować swoje wejścia i wyjścia na teren
NPA (dotyczy to szczególnie aktywności z zakresu turystyki
przygodowej oraz badań). Władze NPA powinny zakomunikować
ograniczenia w zakresie korzystania i poruszania się na terenie NPA
poprzez broszury, barierki ograniczające oraz oznakowanie (ISO
7001). W zakresie turystyki przygodowej zaleca się zastosowanie
normy ISO 21101.
Władze NPA powinny zdefiniować zasady zarządzania odpadami na
terenie obiektów i obszarów. Powinny one obejmować zasady
segregacji odpadów. Władze NPA powinny utrzymywać w czystości
udogodnienia (budynki, wyposażenie, obszary itp.) oraz określić
zasady ich sprzątania i utrzymania.

Załącznik A Dostępność.
Załącznik B Prawa klienta.
Źródło: opracowanie na podstawie: ISO 18065:2015, Tourism and related services - Tourist services for public
use provided by Natural Protected Areas Authorities – Requirements.
Załączniki

Do normy dołączone są dwa załączniki. Załącznik A stanowi przewodnik uszczegóławiający
problematykę związaną z dostępnością w szczególności dla osób niepełnosprawnych.
Załącznik B przedstawia wymagania dotyczące praw konsumenta.
Analiza wymagań zawartych w omawianej normie pozwala na modelowe ujęcie
zarządzania jakością usług w obszarach chronionych w oparciu o cykl Deminga (Plan – Do –
Check – Act).
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PLAN

DO

CHECK

ACT

•Opracowanie planu użytkowania publicznego (4.2) wraz z udogodnieniami (6),
zasadami outsourcingu (7)
•Planowanie szkoleń (4.4, 5.3)
•Zdefiniowanie i zakomunikowanie warunków odwiedzania (5.1)
•Określenie sposobów komumikowania się ze stronami zainteresowanymi (5.2)
•Przygotowanie programów edukacyjnych i interpretacyjnych(5.3)
•Opracowanie procedury rezerwacji (5.4)
•Opracowanie procedury obsługi reklamacji (5.5)
•Opracowanie procedur w razie wypadków (8)
•Określenie zasad zarządzania odpadami, sprzątania i utrzymania (9)

•Bieżaca realizacja i dostarczanie usług zgodnie z założonymi planami, zasadami
procedurami i innymi dokumentami regulacyjnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi
•Realizacja szkoleń zgodnie z przyjętymi planami

•Przegląd planu użytkowania publicznego (4.2)
•Roczny raport nt. plany użytkowania publicznego z określeniem przyszłych
udoskonaleń.(4.3)
•Kontrola nad procesami outsourcowanymi (7)
•Regularny pomiar skuteczności procesu zarządzania ryzykiem (8)

•Aktualizacja planu użytkowania publicznego na podstawie prowadzonych
•przeglądów (4.2)
•Wdrożenie udoskonaleń określonych w Rocznym raporcie planu użytkowania
publicznego (4.3)

Rys. 3.7. Modelowe ujęcie zarządzania jakością usług w obszarach chronionych w oparciu o
cykl Deminga
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ISO 18065:2015, op. cit.

Należy podkreślić, że wdrożenie systemu zarządzania jakością usług zgodnie z
wymaganiami normy ISO 18065:2015 jest strategiczną decyzją organizacji zarządzającej
obszarem chronionym. Norma ISO 18065:2015 pozwala przede wszystkim na:
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stwarzanie

szans

na

zwiększenie

zadowolenia

klienta,

turysty,

rekreanta,

odwiedzającego oraz innych interesariuszy obszaru poprzez zwiększanie zdolności
organizacji do stałego dostarczania wyrobów i usług, które spełniają wymagania
klienta oraz wymagania prawne, w tym środowiskowe i regulacyjne,


ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania
uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie
prawnym oraz aspekcie globalizacji,



uwzględnienie i zarządzanie ryzykiem w procesach i działaniach realizowanych w
obszarze chronionym przez organizacje (katastrofy naturalne, zmiany klimatu,
konflikty w tym właścicielskie, kwestie polityczne i inne.),



wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu obszarem, co pozwoli
na efektywne gospodarowania posiadanymi zasobami przyrodniczymi, edukacyjnymi
i kulturowymi w kontekście ich zachowania i ochrony,



lepszą

organizację

pracy,

jednoznaczne

określenie

zadań,

kompetencji

i odpowiedzialności pracowników i innych podmiotów współpracujących oraz ich
gotowości do spełniania wymagań klienta (co jest szczególnie istotne w aspekcie
ograniczonych zasobów oraz decentralizacji)


usprawnienia zarządzania oraz działań poprzez oparcie modelu zarządzania na cyklu
PDCA i stworzenie podstawy do wprowadzenia w organizacji idei Kompleksowego
Zarządzania Jakością TQM (zasady, teorie),



wzmocnienie pozycji obszaru na rynku międzynarodowym (możliwość uzyskania
międzynarodowego certyfikatu ISO),



kształtowania pozytywnego wizerunku parku kulturowego w oczach klientów,
kontrahentów, oraz społeczeństwa, czy jednostek nadzorujących ze strony państwa,



wzrostu prestiżu oraz zaufania do organizacji.

Model zarządzania określony w omawianej Normie może być z powodzeniem wykorzystany
przez organizacje do zarządzania jakością różnych obszarowych produktów rekreacyjnych np.
parkach miejskich, parkach kulturowych160, zoo, wesołych miasteczkach itd. Na szczególną
uwagę zasługują te elementy, które mogą stać się rodzajem wzorcowej praktyki w
zarządzaniu tj.: opracowanie planu użytkowania publicznego (4.2) wraz z udogodnieniami

160

Szerzej nt. możliwości wykorzystania Normy ISO 18065:2015 w zarządzaniu parkami kulturowymi w: Z.
Kruczek, J. Maciąg, Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług
turystycznych w polskich parkach kulturowych, „Turystyka Kulturowa” Problemy zarządzania w turystyce
kulturowej Numer tematyczny, red. A. M. v. Rohrscheidt, Sz. Czajkowski, Vol 1 (2017), s. 184-201.

200

200

(6), zasadami outsourcingu (7), planowanie szkoleń, np. przewodników(4.4, 5.3), określenie
sposobów komunikowania się ze stronami zainteresowanymi, w tym klientami (5.2),
przygotowanie programów edukacyjnych i interpretacyjnych (5.3), opracowanie procedur w
razie wypadków (8) czy określenie zasad zarządzania odpadami, sprzątania i utrzymania
parku (9).
3.5.4. Zarządzanie jakością plaż
Problematyka międzynarodowej standaryzacji i certyfikacji plaż została już podjęta w
rozdziale 2 przy okazji omawiania oceny jakości produktów rekreacji outdoorowej
(certyfikacja plaż i marin Blue Flag). Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna w 2015
roku opublikowała normę zawierającą wymagania dla plaż – ISO 13009:2015161 Tourism and
related services – Requirements and recommendations for beach operation162 (Turystyka i
usługi powiązane – Wymagania i rekomendacje w zakresie eksploatacji plaż). Przesłanką dla
stworzenia normy był brak jasnych standardów zarządzania, które brałyby pod uwagę
specyfikę obszaru, jakim są plaże. W rezultacie wiele plaż nie jest zarządzanych w sposób
zrównoważony, co doprowadza do ich degradacji, szczególnie w aspekcie naturalnym,
estetycznym oraz przyrodniczym, a w konsekwencji do obniżania oceny jakości i satysfakcji
przez odwiedzających. Jakość plaż jest ważnym czynnikiem konkurencyjności obszarów
rekreacyjnych oraz turystycznych, wzrasta również zapotrzebowanie na usługi rekreacyjne na
plażach. Pojawiają się problemy z pogodzeniem interesów różnych użytkowników plaż,
między turystami, którzy mają różne oczekiwania w stosunku do sposobu zagospodarowania
czasu wolnego oraz rodzaju podejmowanych aktywności oraz turystami i mieszkańcami.
Dodatkowym problemem jest ochrona wartości przyrodniczych, kulturowych, edukacyjnych
plaży oraz zapewnienie szeroko definiowanego bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa
indywidualnego użytkownikom plaż163.
Celem normy jest wsparcie operatorów/zarządzających plażami w podejmowaniu
decyzji z zakresie zarządzania usługami dla odwiedzających i turystów, kierując się
najlepszymi praktykami w tym zakresie. Norma zawiera wymagania i rekomendacje w
zakresie zrównoważonego zarządzania, planowania, własności, zrównoważonej infrastruktury
i niezbędnych usług, bezpieczeństwa, informacji i komunikacji, czystości oraz usuwania
161

Norma nie została przetłumaczona na język polski. Wszystkie tłumaczenia pochodzą od Autora.
ISO 13009:2015 Tourism and related services – Requirements and recommendations for beach operation.
ISO Geneva 2015.
163
Szerzej: Why is there a need for beach management standards? http://www.innovators2015.com (dostęp:
16.10.2017).
162
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zanieczyszczeń. Celem standardu jest również stworzenie płaszczyzny do dokonywania
porównań międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania plażami. Norma
składa się z 6 rozdziałów oraz 5 załączników.
Plaża w normie jest definiowana jako naturalny lub sztucznie stworzony obszar, formowany
poprzez piasek, żwir, kamienie, skały lub inny materiał, który pozwala na dostęp do morza i
kąpiel, dostarczanie usług w zakresie czasu wolnego, w tym rekreacyjne przez operatora.
Charakterystykę wymagań normy zawiera tabela 3.17.

Tabela 3.17.
Charakterystyka wymagań normy ISO 13009:2015 Turystyka i usługi powiązane –
Wymagania i rekomendacje w zakresie eksploatacji plaż
Numer
rozdziału
1
2

3
4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Nazwa

Charakterystyka

Cel i zakres oraz przeznaczenie normy.
ISO 7001:2007 Graphical symbols- Public information symbols.
ISO 20712-1:2008 Water safety signs and beach safety flags -- Part 1:
Specifications for water safety signs used in workplaces and public
areas.
ISO 20712-2:2007 Water safety signs and beach safety flags -- Part 2:
Specifications for beach safety flags -- Colour, shape, meaning and
performance.
ISO 20712-3:2014 Water safety signs and beach safety flags -- Part 3:
Guidance for use.
Zdefiniowanie 16 pojęć związanych z zakresem normy.
Zasady i definicje.
Generalne wymagania i zalecenia w zarządzaniu plażami.
Założenia ogólne.
Plaże pełnią wiele funkcji: rekreacyjne i wypoczynkowe, ochrony
wybrzeża, sportowe, edukacyjne, socjokulturowe, religijne, ochrony
przyrody, wędkowania i rybołówstwa oraz wojskowe. Dlatego
priorytetem dla operatorów oraz władz lokalnych staje się
zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym oraz ochrona środowiska
przyrodniczego. Plaża powinna być dostępna dla wszystkich
użytkowników na tyle, na ile jest to możliwe.
Korzyści ze spełniania Norma wymienia szereg korzyści, które operator oraz lokalna
standardu.
społeczność może osiągnąć poprzez jej zastosowanie. Dotyczą one
sfery zarządczej, satysfakcji użytkowników, korzyści ekonomicznych,
społecznych i przyrodniczych (4.2.1). Określone są również ryzyka
jakie niesie brak zastosowania normy – ryzyka ekonomicznego oraz
społecznego (4.2.2).
Powiązanie
Zwraca się uwagę na zagrożenia płynące z ocieplenia klimatu oraz sił
eksploatacji plaży z
natury. Operator plaży powinien stworzyć kodeks dobrych praktyk,
zarządzaniem
który może zawierać rekomendacje dotyczące: projektu dostępności
ryzykiem.
plaży, projektu infrastruktury, kontroli, zabezpieczenia i ochrony
plaży, lokalizacji, utrzymania i zarządzania sprzętem ratowniczym i
udogodnieniami, informacji nt. bezpieczeństwa, skutecznego
zarządzania i utrzymania plaży.
Własność plaży.
Wymagane jest jasne sformułowanie i zakomunikowanie, kto jest
właścicielem oraz operatorem/zarządzającym plażą.
Planowanie.
Wymagania w zakresie planowania obejmują: identyfikację ryzyka
zdrowotnego (4.5.1), planowanie w nagłych wypadkach (4.5.2),
eksploatacja, organizacja i utrzymanie plaży (4.5.3). Operator
powinien ustanowić, aktualizować, corocznie przeglądać i
Zakres normy.
Normy powiązane.
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4.6

Komunikacja z
interesariuszami.

4.7

Promocja plaży.

4.8

Pomiar działalności.

4.9

Satysfakcja klienta i
informacja zwrotna.

5
5.1
5.2

Infrastruktura.
Założenia ogólne.
Infrastruktura stała.

5.3

Infrastruktura
czasowa.

5.4

Dostęp do plaży

6
6.1

Dostarczanie usług.
Usługi informacyjne.

utrzymywać oraz udokumentować procedurę pomiaru bezpośrednich i
pośrednich ryzyk dla zdrowia we wszystkich aktywnościach
realizowanych na plaży, usługach, instalacjach oraz innych zasobach,
które mogą mieć wpływ na zdrowie i samopoczucie użytkowników (w
normie wymieniono obligatoryjne grupy ryzyka, które podlegają
analizie). Operator również powinien posiadać plan na wypadek
sytuacji awaryjnych oraz wypadków. W zakresie eksploatacji,
organizacji i utrzymania plaży operator powinien m.in. określić
sezony kąpielowe oraz pozakąpielowe, zdefiniować użytkowników
plaży oraz organizacje działające na niej oraz w akwenie wodnym,
określić regulacje prawne oraz plan zagospodarowania plaży.
Powinna być określona osoba odpowiedzialna za infrastrukturę i
wyposażenie plaży, czystość.
Operator powinien ustalić, kto jest odpowiedzialny za komunikację
oraz ustalić kanały komunikacji po to, aby: dostarczać informacji o
usługach, sytuacjach niebezpiecznych, odpowiadać na skargi i
zażalenia, informować o wymaganiach prawa, informować o jakości
wody oraz innych aspektach środowiskowych.
Operator plaży powinien przygotować listę dostępnych usług, która
zawiera informacje tj. oferta usług, sposoby składania sugestii i
reklamacji, wskaźniki usług, wskaźniki jakości wody i inne wskaźniki
zdrowotne oraz przyrodnicze, ustalone cele oraz informacja nt. ich
realizacji w poprzednich okresach, ceny i godziny otwarcia. Operator
powinien
ustanowić
system
zapewniający
wiarygodność,
kompletność, odpowiedniość i aktualność informacji. Informacja
powinna być dostarczana w języku lokalnym i innym języku
(preferowany angielski).
Operator powinien ustanowić system wskaźników dostarczających
informacji nt. wpływu na środowisko, zdrowie, komfort
użytkowników oraz jakości usług, powinien zapewnić, ze palny
ustalone na początku sezonu są wdrożone oraz odpowiednie akcje
korygujące są podejmowane (np. gdy wzrasta ilość wypadków),
mierzyć satysfakcję klientów.
Operator powinien posiadać system odpowiadania na skargi i sugestie
klientów. Co roku powinny być prowadzone badania satysfakcji
klientów, a wyniki powinny być prezentowane w łatwo dostępnym
formacie.
Infrastruktura i usługi powinny być zgodna z regulacjami prawnymi.
Wymagania zawarte w kolejnych punktach normy dotyczą: usług
sanitarnych (toalety, prysznice i miejsca do mycia stóp)(5.2.1), wody
zdatnej do picia – poidełka (5.2.2), szafek i miejsc do zmiany ubrań
(5.2.3).
Wymagania zawarte w kolejnych punktach normy dotyczą:
infrastruktury pozwalającej na schowanie się w cieniu (5.3.1), innej
infrastruktury i wyposażenia ruchomego (leżaki, przenośne toalety,
prysznice, wieżyczek nadzoru (5.3.2).
Operator plaży powinien zaplanować dostęp do plaży dla każdego
pojazdu i zapewnić, że dojazd jest utrzymany w odpowiednim stanie.
Dostępność plaży obejmuje wskazane środki transportu oraz
infrastrukturę (np. ścieżki), również wykorzystywane przez osoby
niepełnosprawne oraz w razie nagłych wypadków. Powinna być
wskazana osoba odpowiedzialna za utrzymanie dostępności (5.4.2).
Powinny być wyznaczone parkingi (5.4.4) oraz wskazane pojazdy,
które nie mogą wjeżdżać na plażę (5.4.5).
Informacja dostarczana użytkownikowi powinna obejmować:
informacje na temat usług dostarczanych na plaży (6.1.1), informację
turystyczną (6.1.2), taryfy i inne opłaty (6.1.3), kodeksy zachowań,
obejmujące informacje nt. zwierząt, nudystów, śmieci, campingów,
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cumowania łódek itp. – kodeks jest przedstawiany w postaci
piktogramów (6.1.4), informacje na temat bezpieczeństwa (6.1.5),
informacje sanitarne i środowiskowe (6.1.6).
6.2
Usługi w zakresie
Zasady bezpieczeństwa dotyczą zarówno użytkowników plaży, jak i
bezpieczeństwa.
pracowników.
Operator
plaży
jest
odpowiedzialny
za
zminimalizowanie ryzyka zranienia lub utonięcia. Powinien być
przygotowany lokalny plan bezpieczeństwa zawierający: informacje
oraz edukację, odmowy dostępu lub ostrzeżenia, odpowiedzialność za
sprzęt ratowniczy i zaopatrzenie w tym zakresie, działania ratownicze
i umiejętności przetrwania. Kolejne punkty rozdziału odnoszą się do:
odpowiedzialności (6.2.2), generalnych wymagań w zakresie usług
ratowniczych i zakresie bezpieczeństwa (6.2.3), planowania i
monitorowania ryzyka (6.2.4), wskaźników kontrolnych (6.2.5),
znaków, flag i oznakowania stref aktywności (6.2.6), służb
ratowniczych (6.2.7), wyposażenia ratowniczego i komunikacji w
nagłych wypadkach (6.2.8), ewakuacji i zamknięcia plaży (6.2.9).
6.3
Sprzątanie plaży i Operator plaży powinien ustanowić osobę odpowiedzialną za
usuwanie
sprzątanie plaży i usuwanie zanieczyszczeń oraz odpowiednie plany w
zanieczyszczeń.
tym zakresie (potrzebne wyposażenie, pracownicy, częstotliwość,
procedury sprzątania, również dla zanieczyszczeń naturalnych oraz
zanieczyszczeń niebezpiecznych) (6.3.2). Powinny być określone
urządzanie do sprzątania, wyposażenie i środki naturalne oraz
chemiczne (6.3.3). Operator powinien określić zasady i sposoby
zbierania śmieci, ich segregacji oraz recyclingu (6.3.4).
6.4
Usługi komercyjne.
Operator plaży powinien mieć pewność, że usługi czasu wolnego są
realizowane w dobrych warunkach, czystości i dobrze utrzymane.
Jeśli będą stwierdzone jakiekolwiek odchylenia należy podjąć
działania korygujące. Wspólnie z osoba odpowiedzialną za usługi
komercyjne operator powinien ustalić wskaźniki dla monitorowania
ich poziomu oraz stopnia zadowolenia klienta. Norma zawiera
szczegółowe wymagania w stosunku do następujących usług:
wyżywienie (6.4.2), leżaki i urządzenia chroniące przed słońcem
(6.4.3), usługi w zakresie sportu i wypoczynku (6.4.4).
Załączniki Załącznik A Koncepcja nośności/zagospodarowania plaży.
Załącznik B Jakość wody w kąpieliskach.
Załącznik C Check-lista spełnienia minimalnych wymagań w zakresie usług i infrastruktury.
Załącznik D Przykłady materiałów wykorzystywanych do zacienienia.
Załącznik E Osoby zagubione i znalezione.
Źródło: opracowanie na podstawie: normy ISO 13009:2015.

Do normy dołączonych jest 5 załączników stanowiących uszczegółowienie i wsparcie dla
operatorów plaż wdrażających jej wymagania.
Do najważniejszych korzyści, jakie może uzyskać organizacja, wdrażając Normę
należą164:

164



wyższy poziom jakości usług turystycznych i wzrost satysfakcji użytkowników plaży,



zapewnienie zgodności z przepisami,



efektywne wykorzystanie i utrzymywanie infrastruktury,



zarządzanie ryzykiem dla środowiska naturalnego, społecznego i ekonomicznego,



zapobieganie wypadkom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,

Certification of beach operation according to ISO 13009. http://www.rina.org (dostęp: 9.03.2017).
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zmniejszenie wpływu zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego plaży na
środowisko naturalne,



wzrost zaufania lokalnej społeczności,



ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością plaży,



wkład do wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju,



ogólny rozwój gospodarczy i społeczny z nadmorskich kurortów.

W dobie dużego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego oraz indywidulanego dla
użytkowników plaż oraz ich erozji na wskutek dużej eksploatacji turystycznej Norma może
stać się użytecznym narzędziem zarządzania plażą jako sieciowym produktem rekreacyjnym.
3.5.5. Znormalizowane systemy zarządzania jakością usług w portach jachtowych
Międzynarodowa standaryzacja i certyfikacja portów jachtowych była przedmiotem
rozważań podjętych w rozdziale 2 przy okazji omawiania oceny jakości produktów rekreacji
outdoorowej (certyfikacja marin Blue Star Marina Certification oraz Gold Anchor
International Rating). Międzynarodowa Organizacja Certyfikacyjna opublikowała w roku
2014 normę ISO 13687:2014165 Tourism and related services - Yacht harbours - Minimum
requirements166 (Turystyka i usługi powiązane – Porty jachtowe – Minimalne wymagania).
Przesłanką do stworzenia normy jest wyraźny i zwiększający się wpływ portów jachtowych
na sferę społeczną, handlową oraz przyrodniczą w miejscu lokalizacji. Zwraca się też uwagę
na inne przesłanki powstania normy: normy takie jak ISO 9001 oraz ISO 14001 nie oddają
specyfiki działania portów jachtowych, natomiast system certyfikacji marin Blue Star Marina
Certification oraz Gold Anchor International Rating jest niewystarczający z punktu widzenia
oceny stopnia spełnienia wymagań (ocena jest oparta na samoocenie w przypadku Blue Star
Marina lub ocenie ekspertów branżowych w Gold Anchor)167.
Z uwagi na fakt, że każdy port jachtowy jest unikatowy, celem normy było stworzenie
minimalnego zestawu wymagań adekwatnego do zastosowania we wszystkich portach
traktując jako priorytetowe: promocję zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody,
zapewnienie zgodności z przepisami prawa, pomoc w rozwijaniu portów z wykorzystaniem
dobrych praktyk w skali światowej oraz zapewnienie żeglarzom zgodnych informacji i usług
w portach jachtowych w celu szerszego wyboru lokalizacji.

165

Norma jest tylko w języku angielskim. Tłumaczenie pochodzą od Autora.
ISO 13687:2014 Tourism and related services - Yacht harbours - Minimum requirements, ISO Geneva 2014.
167
R. Heron, New ISO standard focuses on marina, Marina World May/June 2015, Issue 89, s. 35,
http://www.yumpu.com (dostęp: 9.03.2016).
166
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Norma składa się z 8 rozdziałów oraz dwóch załączników. Tabela 3.18 przedstawia
charakterystykę wymagań normy.

Tabela 3.18.
Charakterystyka wymagań ISO 13687:2014 Turystyka i usługi powiązane - Porty jachtowe Minimalne wymagania
Numer
rozdziału
1
2
3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
4
4.1

4.2
4.3

4.4

5
5.1

5.2

5.3

5.4

Nazwa
Zakres normy.
Zasady i definicje.
Generalne wymagania.
Regulacje.
Biuro.

Charakterystyka
Cel i zakres oraz przeznaczenie normy.
Zdefiniowanie 13 pojęć związanych z zakresem normy.

Port powinien działać zgodnie z przepisami prawa.
Port powinien posiadać biuro z jasno określonymi godzinami
otwarcia.
Pracownicy powinni: dostarczać informacji nt. lokalnych udogodnień
Pracownicy.
oraz informacji turystycznej, znać wymagania Normy, być
kompetentnymi do wykonywania codziennych zadań, umieć
zrealizować plany działania zdefiniowane w Normie. Wymagana jest
komunikacja w języku obcym, właściwym dla użytkowników.
Port powinien zapewnić dostępność do: lokalnych informacji nt. zasad
Administracja.
i regulacji prawnych w zakresie żeglarstwa, ograniczeń w nawigacji,
obostrzeń środowiskowych w strefach ograniczonych i innych
obszarach, listy usług z ich opisem, schematu organizacyjnego z
opisem celów i zakresów odpowiedzialności, zarządzeń, zarządzania i
pracowników.
Port powinien być ubezpieczony zgodnie z lokalnymi przepisami.
Ubezpieczenie.
Wymagania środowiskowe.
Powinien być zorganizowany system kontroli nad odpadami
Kontrola odpadów.
włączając zbieranie odpadów, przechowywanie, zagospodarowywanie
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Port powinien posiadać zbiorniki do przechowywania oleju lub
Rozdzielanie oleju i
benzyny.
benzyny.
Szara woda (woda ze środkami czystości, pomyciu), czarna woda
Szara woda, czarna
(woda z toalet), zęza (woda wraz ze wszelkimi nieczystościami tj.
woda, zęza i inne
rozlane paliwo, smary czy różne śmieci z najniższej części kadłuba
niebezpieczne
statku) i inne niebezpieczne substancje nie powinny być odbierane z
substancje.
jachtów dopóki port nie będzie posiadał odpowiedniej infrastruktury
do tego przeznaczonej.
Port powinien posiadać Środowiskowy Kodeks Postępowania
Środowiskowy
kodeks postępowania przeznaczony dla użytkowników. Powinien on się znaleźć w punkcie
informacyjnym oraz na innych nośnikach informacji (broszury, ulotki,
strona internetowa). Kodeks powinien zawierać przynajmniej
informacje nt. zasad poszanowania przyrody, użytkowania portowego
systemu odpadów, użytkowania stref mycia i naprawiania jachtów.
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
Apteczka powinna się znajdować w miejscu wyraźnie oznakowanym,
Apteczka pierwszej
umieszczonym na mapach portu i dostępnym, powinna być zgodna z
pomocy.
lokalnymi przepisami.
Sprzęt przeciwpożarowy powinien być w miejscu wyraźnie
Ochrona
oznakowanym, umieszczonym na mapach portu i dostępnym,
przeciwpożarowa.
powinien być zgodny z lokalnymi przepisami.
Każde nadbrzeże, ponton, przystań powinien być wyposażony w
Wyposażenie do
drabinkę ratowniczą. Sprzęt do wyciągania ludzi z wody powinien
ratowania życia.
być dostępny.
Port powinien mieć adekwatne oświetlenie, aby zapewnić
Oświetlenie.
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5.5

Plan działań w razie
nagłych wypadków.

6
6.1
6.2

Oznakowanie.
Założenia generalne.
Symbole graficzne.

6.3

Punkty
informacyjne.

6.4
7
7.1

Wejścia.
Usługi.
Świeża woda.

bezpieczeństwo w miejscach niebezpiecznych i tam, gdzie znajduje
się sprzęt ratowniczy.
Port powinien posiadać i utrzymywać plan działań w nagłych
przypadkach, który powinien obejmować następujące sekcje: walka z
ogniem, ewakuacja, pomoc medyczna, katastrofy, wyciek oleju lub
benzyny, schemat szkoleń dla pracowników, wskazanie osób
odpowiedzialnych, wskazanie punktu zbiórki w razie wypadku.
Rekomenduje się normę ISO 7001 w zakresie oznakowania.
Port powinien oznakować ważne punkty tj.: sprzęt przeciwpożarowy,
toalety, prysznice, drabinki ratownicze itd.
W porcie powinny znajdować się wyraźnie oznakowane punkty
informacyjne z widocznymi informacjami. Norma szczegółowo
określa minimalny zestaw informacji.
Wszystkie wejścia do wody i na ląd powinny być jasno oznakowane.

Port powinien zapewniać świeżą wodę pod prysznicami i w myjniach
oraz jeden punkt z świeżą wodą co 20 m. między miejscami
postoju/cumowania.
Port powinien posiadać min. 2 toalety z muszlą na 100 miejsc postoju.
7.2
Toalety.
Port powinien posiadać min. 2 prysznice na 100 miejsc postoju.
7.3
Prysznice.
7.4
Energia elektryczna. Port powinien zapewniać dostęp do energii elektrycznej.
8
Utrzymanie i sprzątanie.
8.1
Założenia generalne. Port powinien posiadać program utrzymania i sprzątania, taki aby
zapewniał on dostosowanie do potrzeb użytkowników i zapobiegał
rozszerzaniu chorób.
8.2
Program utrzymania Program powinien określać: wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa
oraz niezbędny dla działań ratowniczych, prysznice, udogodnienia w
i sprzątania.
myciu oraz toalety, lokale gastronomiczne, system elektryczny,
system wody pitnej, system zbierania śmieci, pontony, nabrzeża,
mola, keje, system deszczowy, środowisko przyrodnicze wodne portu,
urządzanie
do
wypompowywania
wody
szarej/czarne,
zagospodarowanie substancji niebezpiecznych i inne urządzanie i
wyposażenie.
W odniesieniu do planu działania powinny być przeprowadzane testy i
8.3
Testy i inspekcje.
inspekcje: oględziny, testy wyposażenia i urządzeń, działania
podejmowane w przypadku stwierdzenia niezgodności.
Załączniki Załącznik A Usługi dodatkowe.
Załącznik B Woda pitna.
Źródło: Opracowanie na podstawie: ISO 13687:2014, Tourism and related services - Yacht harbours - Minimum
requirements.

W przygotowaniu znajdują się kolejne normy: ISO/DIS 13687-3 Tourism and related
services – Yacht harbours – Part 3: Minimum requirements for high service level harbours
(Minimalne wymagania dla portów o wysokim standardzie usług) oraz ISO/DIS 13687-2
Tourism and related services – Yacht harbours – Part 2: Minimum requirements for
intermediate service level harbors (Minimalne wymagania dla portów o średnim standardzie
usług).
Wdrażanie w marinach Normy ISO 13687:2014 w celu podnoszenia jakości usług
oraz zapewnienie porównywalności jest jednym z zaleceń formułowanych przez Komisję
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Europejską w raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju turystyki na wybrzeżach i w
marinach168.

3.5.6.

Znormalizowane

systemy

zarządzania

jakością

w

nurkowaniu

rekreacyjnym
Coraz bardziej popularną formą spędzania czasu wolnego staje się nurkowanie.
Dostępność sprzętu oraz szkoleń powodują, że coraz więcej osób może i chce korzystać z
usług w tym zakresie. Obecnie istnieje na świecie bardzo wiele federacji, które szkolą w
zakresie nurkowania oraz mają własne standardy szkoleniowe. Można tutaj wymienić takie
organizacje jak: PADI – (Professional Association of Diving Instructors), PSAI (The
Professional Scuba Association International), CMAS (Confédération Mondiale des Activités
Subaquatiques), SSI (Scuba Schools International), HSA (Handicapped Scuba Association),
IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers), SDI (Scuba Diving
International), TDI (Technical Diving International), NAUI (The National Association of
Underwater Instructors)169. Mając na uwadze ryzyko, jakie wiąże się z podejmowaniem tego
typu aktywności rekreacyjnej i sportowej oraz dużą różnorodność organizacji i standardów
szkolenia,

Międzynarodowa

Organizacja

Standaryzacyjna,

Europejski

Komitet

Standaryzacyjny oraz Polski Komitet Normalizacyjny opublikowały szereg norm dotyczących
nurkowania rekreacyjnego. Obejmują one wymagania dotyczące sposobu świadczenia usług,
programów szkolenia, kompetencji oraz aspektów technicznych w działalności nurkowej oraz
nurkowaniu z rurką (snurkowanie, snorkeling).
Wymagania dotyczące świadczących usługi w płetwonurkowaniu rekreacyjnym
zawiera Norma PN-EN 14467:2005. Norma PN-EN 14467:2005 – Usługi w zakresie
nurkowania

rekreacyjnego

–

Wymagania

dotyczące

świadczących

usługi

w

płetwonurkowaniu rekreacyjnym jest dostępna w wersji polskiej170 (jako norma europejska
została opublikowana w 2004 r., natomiast jako norma międzynarodowa posiada oznaczenie
ISO 24803:2007 Recreational diving services – Requirements for recreational scuba diving
service providers). Przesłanką do stworzenia normy było znormalizowanie działalności
rekreacyjnej w zakresie nurkowania w celu ograniczenia ryzyka, które mu towarzyszy
poprzez odpowiednią organizację usług oraz szkolenia i certyfikację (wymagania znajdują się
168

Study on specific challenges for a sustainable development of coastal and maritime tourism in Europe.
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission, European Union,
2016 S. 25 ec.europa.eu (dostęp: 9.03.2017).
169
http://extreme-dive.pl (dostęp: 9.03.2017).
170
Norma PN-EN 14467:2005 – Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego – Wymagania dotyczące
świadczących usługi w płetwonurkowaniu rekreacyjnym, PKN Warszawa 2005.
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w odrębnych normach). Świadczący usługi (centrum nurkowe) może oferować szkolenia
praktyczne i teoretyczne, nurkowanie z przewodnikiem i wypożyczanie sprzętu do
nurkowania, może także oferować kursy prowadzące do uzyskania co najmniej jednego
rodzaju kwalifikacji nurkowych lub instruktorskich. W normie każdą z usług potraktowano
odrębnie. W normie nie zamieszczono wymagań dotyczących odbiorcy usługi. Norma składa
się z 7 rozdziałów oraz załącznika. Charakterystykę punktów normy przedstawiono w tabeli
3.19.
Tabela 3.19.
Charakterystyka wymagań Normy PN-EN 14467:2005 Usługi w zakresie nurkowania
rekreacyjnego - Wymagania dotyczące świadczących usługi w płetwonurkowaniu
rekreacyjnym
Numer
rozdziału
1

2

3
4
4.1
4.2

Nazwa

Charakterystyka

Ustalono trzy obszary świadczenia usług: - szkolenie i edukacja, nurkowanie zorganizowane i nurkowanie z przewodnikiem dla
nurków certyfikowanych, - wypożyczanie sprzętu nurkowego.
Świadczący usługi mogą oferować jedną lub więcej tych usług.
Określono rodzaj i jakość usług świadczonych klientowi, które
dotyczą tylko świadczenia usług na podstawie umowy.
Powołania
EN 14153-1:2003 zastąpiona przez PN-EN ISO 24801-1:2014-07
Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego -- Wymagania dotyczące
normatywne.
szkolenia płetwonurków uprawiających nurkowanie rekreacyjne -Część 1: Poziom 1 -- Płetwonurek wymagający nadzoru.
EN 14153-2:2003 zastąpiona przez PN-EN ISO 24801-2:2014-07
Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego -- Wymagania dotyczące
szkolenia płetwonurków uprawiających nurkowanie rekreacyjne -Część 2: Poziom 2 -- Płetwonurek samodzielny.
EN 14153-3:2003 zastąpiona przez PN-EN ISO 24801-3:2014-07
Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego -- Wymagania dotyczące
szkolenia płetwonurków uprawiających nurkowanie rekreacyjne -Część 3: Poziom 3 -- Płetwonurek przewodnik.
PN-EN 14153-1:2005 zastąpiona przez PN-EN ISO 24802-1:201407 - Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego -- Wymagania
dotyczące szkolenia instruktorów płetwonurkowania -- Część 1:
Poziom 1.
PN-EN 14413-2:2005 zastąpiona przez PN-EN ISO 24802-2:201407 - Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego -- Wymagania
dotyczące szkolenia instruktorów płetwonurkowania -- Część 2:
Poziom 2.
Zdefiniowanie 10 pojęć związanych z zakresem normy.
Terminy i definicje.
Wymagania podstawowe
Wymagania w pkt. 4 dotyczą wszystkich usług ustalonych w rozdz. 5
Postanowienia
i 6.
ogólne.
Informacje,
które Świadczący usługi powinien przekazać klientowi odpowiednie
powinny
być informacje przed realizacją usługi tj.: aspekty umowy, warunki
wstępne i wymagania kwalifikacyjne, wymagania dotyczące sprzętu,
przekazane.
koszty, wymagania w zakresie bezpieczeństwa, miejscowe warunki
środowiskowe, przepisy i wymagania prawne dotyczące nurkowania.
Jeśli nurkowanie połączone jest ze szkoleniem należy dodatkowo
przekazać: ograniczenia w uzyskaniu kwalifikacji, zakres kursu,
zasady jego prowadzenia, środki i metody oceny oraz warunki
Zakres normy.
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4.3

4.4

4.5

4.6
5
5.1

5.2
5.3

6
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5

zaliczenia szkolenia, oświadczenia nt. dostępu do danych osobowych.
Dodatkowe informacje powinny być przekazane jeśli nurkowanie
odbywa się z przewodnikiem lub ma charakter zorganizowany (4.2.1).
W trakcie świadczenia powinny być przekazywane informacje nt.
zasad bezpieczeństwa (4.2.2.).
Świadczący usługi powinien zapewnić, aby ryzyko było oceniane
Ocena zagrożenia.
przed każdym nurkowaniem i aby były stosowane procedury
zapewniające kontrolowanie wszystkich zagrożeń w możliwie
największym stopniu. Powinno się wziąć pod uwagę: ruch wody,
głębokość, widoczność pod wodą, zanieczyszczenie, sposoby
wejścia/wyjścia, strefy zabronione, wybór miejsca. Świadczący usługi
powinien mieć prawo odmowy dopuszczenia klienta do określonej
działalności, jeśli w wyniku oceny ryzyka, leży to w jego najlepszym
interesie.
Wymagania dotyczą następujących aspektów: sprzęt stosowany w
Sprzęt i zasady
sytuacjach nadzwyczajnych (zestaw pierwszej pomocy, tlenowy
postępowania
zestaw ratunkowy, system łączności) (4.4.1), zasady postepowania w
stosowane w
sytuacjach
nadzwyczajnych
(wydobycie
i
reanimacja
sytuacjach
poszkodowanego, użycie zestawu tlenowego, dostępność pomocy
nadzwyczajnych.
lekarskiej, w tym komory dekompresyjnej) (4.4.2).
Osoby, uczące nurkowania, powinny być wyposażone w odpowiedni
Sprzęt do
sprzęt do nurkowania. Zaopatrzenie klienta w sprzęt do nurkowania
nurkowania.
należy traktować jako odrębną usługę (wymagania w rozdz. 7).
Dokumentacja dotyczy danych personalnych, zaświadczeń,
Dokumentacja.
certyfikatów, itd. personelu (4.6.1) oraz klientów (4.6.2).
Szkolenie praktyczne i nauka teorii.
Świadczący usługi powinien zapewnić, aby klient spełniał warunki
Wymagania ogólne.
wstępne umożliwiające uczestnictwo w kursie oraz odpowiednią
liczebność grupy ćwiczeniowej i umiejętności każdego członka tak,
aby nurkowanie odbywało się w bezpieczny sposób.
Norma określa wymagania w odniesieniu do miejsca nauczania
Miejsca szkoleń.
teoretycznego (5.2.1) oraz praktycznego (5.2.2).
Świadczący usługi powinien ustalić obowiązki wszystkich członków
Personel.
swojego personelu, zaangażowanych w działalność szkoleniową.
Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach powołanych. Świadczący usługi powinien wyznaczyć
instruktora płetwonurkowania poziomu 2, który powinien przejąć
ogólną odpowiedzialność nad całym szkoleniem praktycznym i
teoretycznym. Kursy w nurkowaniu zaawansowanym powinien
prowadzić instruktor o poziomie kwalifikacji 2 posiadający
dodatkowe kwalifikacje. Powinni być zaangażowani płetwonurkowie
przewodnicy do pomocy klientom.
Nurkowanie zorganizowane i nurkowanie z przewodnikiem dla nurków z certyfikatem.
Porozumienie dotyczące świadczenia usług powinno być zawarte na
Świadczenia usług
piśmie.
grupom.
Do nurkowania zorganizowane uprawniony jest każdy indywidulany
Nurkowanie
nurek posiadający przynajmniej kwalifikacje płetwonurka poziomu 2.
zorganizowane.
Przed nurkowaniem świadczący usługi powinien sprawdzić
dokumenty certyfikacyjne oraz dziennik nurkowania każdego klienta.
Osoba posiadająca przynajmniej kwalifikacje nurka przewodnika
powinna być na miejscu i sprawować kierownictwo nad działalnością
nurkową.
Świadczący usługi powinien przeprowadzić odprawę nt.
Nurkowanie z
bezpieczeństwa, dokonać analizy zagrożeń, wyznaczyć partnerów w
przewodnikiem.
nurkowaniu, określić warunki nurkowania oraz zapewnić pomoc w
sytuacjach nadzwyczajnych. Klient indywidulany powinien posiadać
przynajmniej kwalifikacje płetwonurka 1 poziomu.
Świadczący usługi powinien zapewnić, aby miejsce do nurkowania
Miejsca świadczenia
było odpowiednie do przewidzianej działalności.
usług.
Usługi w zakresie nurkowania zorganizowane lub z przewodnikiem
Personel.
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świadczone na podstawie umów powinny być wykonywane przez
osobę, która ma kwalifikacje co najmniej nurka przewodnika.
7
Wypożyczanie sprzętu do nurkowania.
Usługa obejmuje wypożyczanie klientom sprzętu do nurkowania.
7.1
Usługa.
Świadczący usługi powinien doradzić klientom w zakresie wyboru
sprzętu. Sprzęt przed wypożyczeniem powinien być skontrolowany.
Klient powinien być poinformowany, jeśli użytkowanie sprzętu
wymaga przeszkolenia.
Sprzęt powinien spełniać stosowne wymagania norm europejskich.
7.2
Sprzęt do
Powinien być poddany kontroli przed wypożyczenie, użytkowany i
nurkowania.
serwisowany zgodnie z zaleceniami producenta.
Personel powinien znać sprzęt oraz warunki jego użytkowania.
7.3
Personel.
Załączniki Załącznik A Odchylenia typu A.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Normy PN-EN 14467:2005.

Załącznik A zawiera odchylenia, które mogą wystąpić w przepisach krajowych, dotyczy to
przede wszystkim Francji.
Wymagania dla organizacji świadczących usługi w zakresie nurkowania zawarte są
dodatkowo w normie ISO 11121:2009 Recreational diving services -- Requirements for
introductory training programmes to scuba diving171 (Usługi w zakresie nurkowania
rekreacyjnego – Wymagania dla wprowadzania do programów szkoleniowych w zakresie
nurkowania). Norma ta określa minimalne wymagania dla organizacji szkoleniowej, która
oferuje programy szkoleniowe dla osób rozpoczynających nurkowanie na otwartych
akwenach (nie stosuje się jej w odniesieniu do akwenów zamkniętych np. basenów). Norma
ISO 11121:2009 jest uzupełnieniem normy PN-EN 14467:2005, która jest równoważna z ISO
24803172.
W normach powołanych do normy PN-EN 14467:2005 (ISO 24803) określono trzy poziomy
szkolenia i certyfikacji nurków oraz dwa poziomy szkolenia i certyfikacji instruktorów.
Wymagania dotyczące szkolenia nurków zawarto z normach:


PN-EN ISO 24801-1:2014-07 Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego –
Wymagania dotyczące szkolenia płetwonurków uprawiających nurkowanie rekreacyjne –
Część 1: Poziom 1 – Płetwonurek wymagający nadzoru173.

W normie określono umiejętności, które powinien posiadać płetwonurek, aby uzyskać od
organizacji szkoleniowej certyfikat wskazujący, że osiągnął on poziom 1 płetwonurka

171

ISO 11121:2009 Recreational diving services - Requirements for introductory training programmes to scuba
diving ISO Geneve 2009 (wersja angielska).
172
ISO 24803:2017 Recreational diving services - Requirements for recreational diving providers. ISO Geneva
2007(wersja angielska).
173
PN-EN ISO 24801-1:2014-07 Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego – Wymagania dotyczące
szkolenia płetwonurków uprawiających nurkowanie rekreacyjne – Część 1: Poziom 1 – Płetwonurek
wymagający nadzoru, PKN Warszawa 2014 (wersja angielska).
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(„Płetwonurek wymagający nadzoru") lub wyższy oraz podano kryteria oceny tych
umiejętności.


PN-EN ISO 24801-2:2014-07 Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego –
Wymagania dotyczące szkolenia płetwonurków uprawiających nurkowanie rekreacyjne –
Część 2: Poziom 2 – Płetwonurek samodzielny174.

W normie określono umiejętności, które powinien posiadać płetwonurek, aby uzyskać od
organizacji szkoleniowej certyfikat wskazujący, że osiągnął on poziom 2 płetwonurka
(„Płetwonurek samodzielny") lub wyższy oraz podano kryteria oceny tych umiejętności.


PN-EN ISO 24801-3:2014-07 Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego –
Wymagania dotyczące szkolenia płetwonurków uprawiających nurkowanie rekreacyjne –
Część 3: Poziom 3 – Płetwonurek przewodnik175.

W normie określono umiejętności, które powinien posiadać płetwonurek, aby uzyskać od
organizacji szkoleniowej certyfikat wskazujący, że osiągnął on poziom 3 płetwonurka
(„Płetwonurek przewodnik”) lub wyższy oraz podano kryteria oceny tych umiejętności.
Wymagania dotyczące certyfikacji instruktorów zawarto z normach:


PN-EN ISO 24802-1:2014-07 – Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego –
Wymagania dotyczące szkolenia instruktorów płetwonurkowania -- Część 1: Poziom 1176.

W normie określono umiejętności, które powinien posiadać instruktor płetwonurkowania, aby
uzyskać od organizacji szkoleniowej certyfikat wskazujący, że osiągnął on poziom 1
instruktora płetwonurkowania lub wyższy oraz podano kryteria oceny tych umiejętności.


PN-EN ISO 24802-2:2014-07 – Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego –
Wymagania dotyczące szkolenia instruktorów płetwonurkowania - Część 2: Poziom 2177 .

W normie określono umiejętności, które powinien posiadać instruktor płetwonurkowania, aby
uzyskać od organizacji szkoleniowej certyfikat wskazujący, że osiągnął on poziom 2
instruktora płetwonurkowania lub wyższy oraz podano kryteria oceny tych umiejętności.
We wszystkich wymienionych powyżej normach w zakresie szkolenia oraz
certyfikacji zawodowej nurków określono także warunki szkolenia w uzupełnieniu do

174

PN-EN ISO 24801-2:2014-07 Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego – Wymagania dotyczące
szkolenia płetwonurków uprawiających nurkowanie rekreacyjne – Część 2: Poziom 2 – Płetwonurek
samodzielny, PKN Warszawa 2014 (wersja angielska).
175
PN-EN ISO 24801-3:2014-07 Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego – Wymagania dotyczące
szkolenia płetwonurków uprawiających nurkowanie rekreacyjne – Część 3: Poziom 3 – Płetwonurek przewodnik,
PKN Warszawa 2014 (wersja angielska).
176
PN-EN ISO 24802-1:2014-07 – Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego – Wymagania dotyczące
szkolenia instruktorów płetwonurkowania -- Część 1: Poziom 1, PKN Warszawa 2014 (wersja angielska).
177
PN-EN ISO 24802-2:2014-07 – Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego – Wymagania dotyczące
szkolenia instruktorów płetwonurkowania - Część 2: Poziom 2, PKN Warszawa 2014 (wersja angielska).
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ogólnych wymagań dotyczących usług w zakresie nurkowania rekreacyjnego zgodnie z
normą ISO 24803.
Wymagania w zakresie umiejętności technicznych zawarto w normie PN-EN ISO
13293:2013-05 Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym – Wymagania dotyczące programów
szkolenia w zakresie mieszania gazów178.
Natomiast wymagania dotyczące nurkowania z rurką zawarte są w następujących normach:


ISO 13289:2011 Recreational diving services – Requirements for the conduct of
snorkelling excursions (Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego – Wymagania
dla prowadzenia nurkowania z rurką)179.



ISO 13970:2011 Recreational diving services – Requirements for the training of
recreational snorkelling guides (Usługi w zakresie nurkowania rekreacyjnego –
Wymagania dla szkoleń w zakresie nurkowania z rurką)180.
Intensywny rozwój oraz internacjonalizacja działalności w zakresie nurkowania

powoduje, że lokalne certyfikaty potwierdzające kompetencje są niewystarczające, a system
certyfikacji jest niezrozumiały i nieczytelny dla przeciętnego klienta. Wymagania zawarte w
opisanych normach międzynarodowych oraz europejskich pokrywają się w znacznej części z
wymaganiami lokalnych systemów certyfikacyjnych, zapewniając porównywalność oraz
większą transparentność z punktu widzenia klienta181. Powoduje to wzrost zainteresowania
międzynarodową standaryzacją ISO wśród organizacji prowadzących działalność w zakresie
szkolenia i certyfikacji nurków. Jednym z takich przykładów jest Scuba Schools International
(SSI)182.
3.5.7. Znormalizowane systemy zarządzania jakością usług basenów pływackich
Korzystanie z basenów pływackich, poza oczywistymi korzyściami zdrowotnymi,
niesie dla użytkowników wiele ryzyk i zagrożeń. Są one związane z zagrożeniem życia i
zdrowia, np. przez jakość wody (m.in. zanieczyszczeniem chemicznym i bakteryjnym),
możliwość wypadków i zranień, w tym utonięć. Do pozostałych zagrożeń można zaliczyć:
katastrofy budowlane, kradzieże i zagubienia rzeczy, brak intymności, narażenie na sytuacje
178

PN-EN ISO 13293:2013-05 Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym – Wymagania dotyczące programów
szkolenia w zakresie mieszania gazów, PKN Warszawa 2013 (wersja angielska).
179
ISO 13289:2011 Recreational diving services – Requirements for the conduct of snorkelling excursions. ISO
Geneva 2011 (wersja angielska).
180
ISO 13970:2011 Recreational diving services – Requirements for the training of recreational snorkelling
guides ISO Geneva 2011 (wersja angielska).
181
A. Davis, What is the difference between PADI and SSI open water SCUBA diving certifications?
https://www.quora.com (dostęp: 9.03.2017).
182
https://www.divessi.com (dostęp: 9.03.2017).
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niemoralne i niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi itp. Rodzaj zagrożeń
może różnić się w zależności od typu basenu oraz jego lokalizacji. Dlatego, mając na celu
unikanie szeroko definiowanego ryzyka dla użytkowników oraz duże zróżnicowanie basenów
(od parków wodnych z tysiącami klientów do lokalnych basenów publicznych i małych
basenów hotelowych przeznaczonych tylko dla gości), narodziła się potrzeba stworzenia
wymagań w zakresie bezpieczeństwa w obszarze projektowania i eksploatacji basenów.
Oczekuje się, że organizacje zarządzające basenami będą prowadziły regularną ocenę ryzyka
w celu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i komercyjnego. Wymagania dotyczące
basenów pływackich ogólnie dostępnych zawarte są w normie PN-EN 15288 w dwóch
częściach183:


PN-EN

15288-1+A1:2010

–

Baseny

pływackie

–

Część

1:

Wymagania

bezpieczeństwa dotyczące projektowania184 (Swimming pools – Part 1: Safety
requirements for design).


PN-EN 15288-2:2008 – Baseny pływackie – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa
dotyczące obsługi185 (Swimming pools – Part 2: Safety requirements for operation).

Norma

PN-EN

15288-1+A1:2010

zawiera

wymagania

bezpieczeństwa

dotyczące

projektowania basenów publicznych. Przeznaczona jest dla osób i podmiotów, które związane
są z projektowaniem i działaniem publicznych basenów pływackich. W normie zawarto
informacje o zagrożeniach związanych z konstrukcją publicznego basenu pływackiego, przez
wyszczególnienie wymaganych cech konstrukcyjnych w odniesieniu do bezpiecznego
środowiska.
Norma PN-EN 15288-2:2008 zawiera wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące
obsługi basenów publicznych. Norma przeznaczona jest dla osób i organizacji, które są
związane z obsługą i kierowaniem publicznymi basenami pływackimi. W normie zawarto
informacje o zagrożeniach dla personelu i użytkowników, związanych z publicznymi
basenami pływackimi przez identyfikację środków ostrożności potrzebnych do zachowania
bezpieczeństwa. Norma składa się z 7 rozdziałów oraz 2 załączników. Charakterystykę
wymagań normy zawarto w tabeli 3.20.

183

Norma jest tylko w języku angielskim. Tłumaczenie pochodzą od autora.
PN-EN 15288-1+A1:2010 – Baseny pływackie – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące
projektowania, PKN Warszawa 2010 (wersja angielska).
185
PN-EN 15288-2:2008 – Baseny pływackie – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi, PKN
Warszawa 2008 (wersja angielska).
184
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Tabela 3.20.
Charakterystyka wymagań normy PN-EN 15288-2:2008 Baseny pływackie – Część 2:
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi
Numer
rozdziału
1

Nazwa
Zakres normy.

2

Powołania
normatywne.

3
4
4.1

Terminy i definicje.
Klasyfikacja.
Basen typu 1.

4.2

4.3
5
5.1

5.2

6
6.1

6.2

Charakterystyka
Norma zawiera wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla
określonych klas basenów. Wymagania bezpieczeństwa dotyczą
pracowników oraz użytkowników.
PN-EN 15288-1+A1:2010 – (wersja angielska) Baseny pływackie -Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania
(Swimming pools – Part 1: Safety requirements for design).
EN ISO 14121-1 Safety of machinery – Risk management – Part 1:
Principles (ISO 14121-1:2007).
ISO 7001 Graphical symbols – Public information symbols.
Zdefiniowanie 14 pojęć związanych z zakresem normy.

Basen, gdzie działalność związana z wodą jest podstawową
aktywnością (np. baseny miejskie, baseny rekreacyjne, parki wodne,
aquaparki itp.) oraz mają charakter publiczny (są ogólnoodstępne dla
ogółu lub wybranej grupy klientów).
Basen jest usługą dodatkową (np. w hotelach, kampingach, klubach,
Basen typu 2
fizjoterapii itp.) mają charakter publiczny (są ogólnoodstępne dla
ogółu lub wybranej grupy klientów).
Wszystkie inne baseny za wyjątkiem typu 1 i 2 oraz basenów
Basen typu 3.
prywatnych.
Wymagania organizacyjne.
Operator basenu powinien zrealizować następujące kroki, mając na
Generalne
uwadze specyfikę basenu oraz rodzaje ryzyka: przygotować pisemną
wymagania
procedurę zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem (5.1.2),
operacyjne.
zidentyfikować i ocenić ryzyko (5.1.4), przygotować odpowiednie
procedury i instrukcje, aby przeciwdziałać i chronić przed ryzykiem,
przekazać procedury i instrukcje oraz przeprowadzić szkolenia
pracowników (5.1.3), zdefiniować schemat organizacyjny i zakresy
odpowiedzialności (5.1.2), monitorować działalności oraz oceniać
rezultaty, wprowadzać odpowiednie zmiany (5.1.5).
Procedury/instrukcje Operator powinien przygotować pisemną procedurę w zakresie
basenowe w zakresie bezpieczeństwa (5.2.1), procedury pracy zakładu i wyposażenia
(5.2.2), procedury pracy i instrukcje dla personelu (5.2.3), procedury
bezpieczeństwa.
w nagłych wypadkach (5.2.4).
Wymagania operacyjne.
Wymagania powinny być sformułowane w następujących zakresach:
Wymagania w
zajętość basenu (6.1.1), rozmieszczenie nadzoru (6.1.2), kontrola
zakresie
basenu, budynku i wyposażenia (6.1.3), kontrola wyposażenia
bezpiecznych
basenu, jego elementów i urządzeń zabezpieczających (6.1.4),
praktyk pracy dla
czyszczenie i dezynfekcja obiektu (6.1.5), eksploatacja sieci
basenu i jego
wodociągowej (6.1.6), eksploatacja systemu ogrzewania, wentylacji i
wyposażenia.
klimatyzacji (6.1.7), eksploatacja oświetlenia (6.1.8), konserwacja
wyposażenia basenu (6.1.9), operacje związane z selekcją,
bezpiecznym dostarczaniem, przechowywaniem, obsługą oraz
wykorzystaniem środków chemicznych (6.1.10), stosowanie i kontrola
środków chemicznych w wodzie basenowej (6.1.11), monitorowanie
fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej jakości wody (6.1.12).
Zarządzanie basenem składa się z działań operacyjnych oraz nadzoru
Wymagania w
zakresie zarządzania nad obiektem, wyposażeniem, funkcjami oraz użytkownikami. Norma
określa funkcje, jakie może pełnić personel basenu oraz formułuje
personelem basenu.
wymagania, w szczególności w odniesieniu do pracowników: nadzoru
basenu i części okołobasenowych (6.2.2) oraz technicznych (6.2.3).
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Pracownicy powinni używać środków ochrony osobistej (6.2.4).
Zdarzenia i wypadki powinny być rejestrowane zgodnie z określoną
procedurą (6.2.5). która powinna zakładać okresowy (raz w roku bądź
po większym wypadku) przegląd w celu podjęcia działań
zapobiegających.
Procedury postępowania w nagłych wypadkach powinny zawierać:
6.3
Wymagania w
zakres przewidywanych wypadków (6.3.1), wymagania z zakresie
zakresie procedur w
podniesienia alarmu (6.3.2), wymagania w zakresie ratowania (6.3.3) i
nagłych wypadkach.
ewakuacji (6.3.4) oraz inne specyficzne procedury w sytuacji
zagrożenia (6.3.5)
7
Instrukcja dla użytkowników.
Instrukcja dla użytkowników basenu powinna znajdować się w
7.1
Wymagania ogólne.
miejscu widocznym dla użytkowników i zawierać instrukcję w
zakresie bezpieczeństwa. Powinny być stosowane symbole oraz język
danego kraju (także inne języki).
Instrukcja powinna zawierać: zasady użytkowania basenu i jego
7.2
Informacja dla
wyposażenia (7.2.2), instrukcję bezpieczeństwa (7.2.3), plan
użytkowników.
orientacyjny basenu (7.2.4). Informacja powinna być dostosowana i
dostępna dla osób niepełnosprawnych (7.2.5).
Załączniki Załącznik A Testy z barwnikiem – instrukcja operacyjna.
Załącznik B Przykłady dokumentacji wypadkowej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: PN-EN 15288-2:2008.

Publikacja norm europejskich w zakresie obsługi w obiektach pływackich pozwalała
przede wszystkim na ujednolicenie w skali międzynarodowej różnorodnych wymagań w
zakresie projektowania, budowy, a przede wszystkim zarządzania basenami przeznaczonymi
do użytku publicznego. Omawiana norma zawiera wymagania przede wszystkim w kwestiach
bezpieczeństwa,

które

również

są

regulowane

przepisami

prawa186,

dlatego

jest

wykorzystywana głównie na potrzeby projektowania basenów. Integracja tej normy z PN-EN
ISO 9001:2015 pozwoliłoby organizacji zarządzającej basenem na pełniejsze zaspokojenie
wymagań klientów: indywidualnych oraz grupowych (np. kluby sportowe, fitness kluby,
szkoły itd.).
Inne normy dotyczące basenów zawierają się w serii PN-EN 13451 Wyposażenie
basenów pływackich oraz serii PN-EN 1069 Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i
większe187.

Obecnie przygotowywane są nowe standardy podnoszące bezpieczeństwo

korzystania z basenów. Wymienić należy normę w przygotowaniu ISO/DIS 20380 Baseny
publiczne - Komputerowe systemy wizyjne do wykrywania wypadków utonięć w basenach –
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz metody testowania (Public swimming pools Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety
requirements and test methods)188.

186

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz. U. z
2011 r. Nr 208, poz. 1240.
187
Szerzej: www. pkn.pl
188
https://www.iso.org/standard (dostęp: 10.03.2017).
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3.5.8.

Inne

znormalizowane

systemy

zarządzania

jakością

w

usługach

noclegowych, spa, w zakresie organizacji i pośrednictwa, przewodnictwa i
informacji turystycznej
Międzynarodowa

Organizacja

Normalizacyjna

oraz

Europejski

Komitet

Normalizacyjny opublikowały szereg norm, które mogą być wykorzystane w obszarach
działalności powiązanej z rekreacją (część z nich została włączona do zbioru polskich norm).
Można tutaj wymienić normy tj:


ISO 17680:2015 Tourism and related services – Thalassotherapy – Service
requirements (Turystyka i usługi powiązane – Talasoterapia – Wymagania dla usług)
189



.

PN-EN ISO 18513:2006 Usługi turystyczne – Hotele i inne rodzaje zakwaterowania
turystycznego – Terminologia. (ISO 18513:2003 Tourism services – Hotels and other
types of tourism accommodation – Terminology).



ISO/TS 13811:2015 Tourism and related services – Guidelines on developing
environmental specifications for accommodation establishments (Turystyka i usługi
powiązane – Wytyczne dotyczące opracowywania specyfikacji środowiskowych dla
obiektów noclegowych)190.



PN-EN 13809:2005 Usługi turystyczne – Agenci turystyczni/pośrednicy turystyczni i
organizatorzy turystyki – Terminologia

191

(EN 13809:2003 Tourism services. Travel

agencies and tour operators. Terminology).


PN-EN

14804:2007

Wymagania


192

Organizatorzy

wyjazdowych

kursów

językowych

–

. (EN 14804:2005 Language study tour providers. Requirements).
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ISO 14785:2014 Tourist information offices – Tourist information and reception
services – Requirements (Punkty informacji turystycznej – Informacja turystyczna i
usługi recepcji – Wymagania)194.

Poniżej krótko scharakteryzowano wymienione normy.
Norma ISO 17680:2015 Turystyka i usługi powiązane – Talasoterapia195 – Wymagania
dla usług.
Norma ta jest przeznaczona dla organizacji, które świadczą usługi w zakresie
talasoterapii z wykorzystaniem korzystnych właściwości środowiska wodnego (klimatu
morskiego, wody, mułów, wodorostów, piasku, i innych substancji pozyskanych z morza) w
celach prewencyjnych i leczniczych. Celem normy jest określenie wymagań dla organizacji
usługowych tak, aby zapewniały one: wysoką jakość usług zaspokajających ukryte i jawne
potrzeby klienta, odpowiedzialne stosowanie talasoterapii, spełnienie specyficznych wymagań
w zakresie higieny, czystości oraz komfortu klienta i działały zgodnie z prawem. Norma nie
zawiera wymagań w zakresie wyżywienia i noclegu. Norma składa się z 9 rozdziałów oraz 3
załączników. Rozdział 1 zawiera opis zakresu normy, rozdział 2 zasady i definicje.
Wymagania zawarte są w pozostałych rozdziałach: rozdział 3 zawiera wymagania dotyczące
udogodnień i wyposażenia, rozdział 4 – wymagania dotyczące pracowników, rozdział 5 –
wymagania elementów opieki - materiałów użytych w terapii, rozdział 6 – wymagania
dotyczące sytemu higienicznego, rozdział 7 – wymagania dotyczące obsługi klienta, rozdział
8 – wymagania dotyczące wsparcia procesów oraz rozdział 9 – wymagania dotyczące
samokontroli. ISO opracowuje nową normę w tym obszarze ISO/DIS 17679 Tourism and
related services – Wellness spa – Service requirements (Turystyka i usługi powiązane –
Wellness spa – Wymagania dla usług) oraz ISO/AWI 21426 Tourism and related services Medical spa – Service requirements (Turystyka i usługi powiązane – Spa medyczne –
Wymagania dla usług).
PN-EN ISO 18513:2006 Usługi turystyczne - Hotele i inne rodzaje zakwaterowania
turystycznego – Terminologia.
Norma ta została opublikowana w języku polskim przez PKN w 2006. Jej celem jest
stworzenie wspólnego słownika dla wszystkich podmiotów działających w branży
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ISO Geneva 2014 (wersja angielska).
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Terapia morzem.
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turystycznej. Norma składa się 5 rozdziałów oraz 3 załączników. Rozdział 1 określa zakres
normy,

kolejne

rozdziały zawierają

definicje

pojęć

w

następujących

obszarach:

zakwaterowanie (rozdział 2), usługi (rozdział 3), udogodnienia dla gości (rozdział 4).
Załączniki zawierają tłumaczenie terminów zdefiniowanych w normie na język angielski,
francuski, niemiecki i hiszpański.
ISO/TS 13811:2015 Turystyka i usługi powiązane – Wytyczne dotyczące opracowywania
specyfikacji środowiskowych dla obiektów noclegowych.
Norma stanowi specyfikację techniczną zawierającą wytyczne i dobre praktyki dla
lokalizacji publicznych i prywatnych obiektów noclegowych z uwzględnieniem wpływu na
środowisko naturalne. Norma składa się 4 rozdziałów. Rozdział 1 określa zakres normy,
rozdział 2 definiuje zasady i terminy użyte w normie. Kolejne części normy zawierają
wytyczne w następujących zakresach: redukcja negatywnego wpływu i wzmacnianie
pozytywne oddziaływania turystyki na środowisko (zachowanie naturalnej przyrody i
bioróżnorodności, redukcja zużycia zasobów, redukcja zanieczyszczeń – rozdział 3) oraz
rekomendacje w zakresie wskaźników pomiaru negatywnego i pozytywnego wpływu
obiektów na środowisko (rozdział 4).
PN-EN 13809:2005 Usługi turystyczne - Agenci turystyczni/pośrednicy turystyczni i
organizatorzy turystyki – Terminologia.
Jest to norma terminologiczna, której jest celem ułatwienie zrozumienia pomiędzy
użytkownikami a świadczącymi usługi turystyczne poprzez uzgodnienie wspólnego słownika.
Wersja angielska normy została opublikowana w 2003 r. przez Międzynarodową Organizację
Standaryzacyjną, wersja polska opracowana przez Polski Komitet Normalizacyjny
obowiązuje od 2006 r. Norma składa się z 9 rozdziałów. Rozdział 1 określa zakres normy,
natomiast pozostałe zawierają definicje pojęć stosowanych do opisu środków i usług
wykorzystywanych przy świadczeniu usług turystycznych dotyczących: terminologii ogólnej
(rozdział 2),

świadczącego usługi turystyczne (rozdział 3), organizatora turystyki (rozdział

4), agenta turystycznego/pośrednika turystycznego (rozdział 5), oferty podróży (rozdział 6),
umowy podróży (rozdział 7), ceny podróży (rozdział 8) oraz dokumentów podróżnych
(rozdział 9).
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PN-EN 14804:2007 Organizatorzy wyjazdowych kursów językowych – Wymagania.
Norma jest przeznaczona do certyfikowania organizatorów wyjazdowych kursów
językowych w formie wycieczki, łącznie ze szkołami, organizatorami turystyki i agentami.
Ma ona na celu ocenę zgodności zajęć tak, aby klienci mogli dokonać bardziej świadomego
wyboru w zakresie odpowiedniej oferty oraz byli zadowoleni. Norma składa się z 4
rozdziałów, rozdział 1 zawiera zakres normy, rozdział 2 stosowane takie jak.: informacja
przed rezerwacją (informacje ogólne, opieka nad nieletnimi, dokumenty prawne, deklaracja
wymagań specjalnych, zakwaterowanie, szczegóły dotyczące kursów), informacje przed
wyjazdem oraz informacje w momencie przyjazdu. Rozdział 4 zawiera wymagania w zakresie
procesu świadczenia usługi dotyczące następujących kwestii: kierownictwo i personel, nauka
(program nauki, nauczanie, lokale, lektorzy), zakwaterowanie (pomoc niepełnoletnim,
zakwaterowanie u rodziny, zakwaterowanie w obiektach uczelnianych, mieszkania z
wyżywieniem we własnym zakresie), czas wolny, opieka, w tym nad niepełnoletnimi,
opiekunowie grup, monitorowanie satysfakcji klientów/uczestników (opinia zwrotna,
kwestionariusz końcowy, rozpatrywanie skarg), ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.
PN-EN 15565:2008 Usługi turystyczne – Wymagania dotyczące szkolenia zawodowego i
programów kwalifikacji przewodników turystycznych.
Przesłanką do stworzenia normy było znaczenie przewodników turystycznych jako
reprezentantów miast, regionów i państw. We wstępie zwrócono uwagę, że przewodnicy
tworzą percepcję destynacji turystycznej, wpływają na satysfakcję turystów, chęć pozostania
oraz ponownych odwiedzin. Przewodnicy odgrywają znaczącą rolę w promocji dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego oraz pomagają zachować ich zrównoważony rozwój poprzez
uświadamianie odwiedzających o ich znaczeniu i wrażliwości. Norma została opublikowana
jako norma europejska w 2008 r., w tym samym roku została wciągnięta do zbioru polskich
norm (norma nie jest przetłumaczona). Celem normy jest określenie minimalnych wymagań
dotyczących szkolenia zawodowego i programów kwalifikacji przewodników turystycznych,
podano w niej również informację o odchyleniach krajowych typu A dla Grecji, Portugalii i
Hiszpanii. Norma składa się z 10 rozdziałów. Rozdział 1 określa zakres normy, rozdział 2
normy powiązane (ISO 13809), rozdział 3 definiuje pojęcia użyte w normie. Kolejne
rozdziały zawierają wymagania dotyczące kompetencji (rozdział 4), generalnych ram dla
programów szkoleniowych (rozdział 5), uniwersalnych przedmiotów/kompetencji (rozdział
6), obszarów kompetencji specyficznych (rozdział 7), szkoleń praktycznych (rozdział 8),
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oceny kwalifikacji (rozdział 9), dostawców szkoleń (rozdział 10). Do normy dołączone są 3
załączniki: Załącznik A Wymagane umiejętności językowe, Załącznik B Wymagane
umiejętności językowe w komunikacji w zakresie kwalifikacji, Załącznik C Odchylenia
krajowe typu A dla Grecji, Portugalii i Hiszpanii.
ISO 14785:2014 Punkty informacji turystycznej – Informacja turystyczna i usługi
recepcji – Wymagania.
Celem normy jest stworzenie minimalnego zestawu wymagań dla punktów informacji
turystycznej niezależnie od ich rozmiaru, formy organizacyjno-prawnej oraz typu, po to aby
zaspokoić oczekiwania odwiedzających. Norma składa się z 4 rozdziałów. Rozdział 1 określa
zakres normy, rozdział 2 definiuje pojęcia użyte w normie. Kolejne rozdziały zawierają
wymagania dotyczące: świadczenia usług (przyjęcie odwiedzającego, dostarczanie informacji,
usługi handlowe, statystyka i analiza ruchu turystycznego, komunikacja i promocja – rozdział
3) oraz zasobów (ludzkich, infrastruktury, udogodnień i wyposażenia, technologii
komunikacyjnych – rozdział 4). Do normy dołączone są 4 załączniki: Załącznik A Prawa
konsumenta, Załącznik B Świadomość środowiskowa, Załącznik C Odpowiedzialna turystyka
i podróżowanie, Załącznik D Dostępność.
Podsumowując tę część opracowania, która poświęcona była prezentacji oraz
charakterystyce znormalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach
świadczących usługi w zakresie rekreacji, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich
dużą różnorodność oraz wzrastającą ilość. Analiza stron internetowych oraz innych źródeł
wskazuje, że w odniesieniu do norm branżowych nie istnieje jeszcze zbyt wiele przykładów
wdrożeń, co może wynikać z jednej strony z ich małej jeszcze popularności, a z drugiej z
faktu istnienia krajowych bądź organizacyjnych silnych systemów certyfikacji. Przykładem
może być certyfikacja w zakresie turystyki przygodowej w Nowej Zelandii (określa się ją
jako lidera w zakresie bezpieczeństwa w turystyce przygodowej)196 czy rozbudowany system
z uznanymi certyfikatami międzynarodowymi w nurkowaniu. Dobre praktyki wypracowane
przez światowych liderów stają się bazą dla standardów międzynarodowych oraz
europejskich, zatem wiedza na temat normalizacji w usługach rekreacyjnych jest, dla
zarządzających w organizacjach publicznych, pozarządowych oraz prywatnych, ważnym
elementem podnoszenia ich jakości oraz bezpieczeństwa. Różnorodność systemów
196

http://www.worksafe.govt.nz/worksafe/about/what-we-do/adventure-activities/updates/new-zealand-leadingthe-world-in-adventure-tourism-safety (dostęp: 10.03.2017).
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zarządzania, które mogą być budowane zgodnie z wymaganiami norm, powoduje, że ważnym
zagadnieniem staje się ich integracja.
3.6. Integracja znormalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach
świadczących usługi rekreacyjne
Potrzeba integracji znormalizowanych systemów zarządzania jakością pojawiła się
wraz ze wzrostem liczby standardów i poddawaniem certyfikacji kolejnych obszarów
systemowego zarządzania w organizacjach rekreacyjnych. Kluczowym zatem, dla
prawidłowego zrozumienia zjawiska integrowania systemów zarządzania, jest wyjaśnienie
pojęcia i rodzajów integracji w organizacjach. W Słowniku Języka Polskiego integracja jest
definiowana jako197:
1. proces tworzenia się całości z części,
2. proces gospodarczy polegający na scalaniu przedsiębiorstw, działów gospodarki lub
gospodarek poszczególnych krajów.
Jak podkreśla Bugdol integracja jest pojęciem wielowymiarowym, definiowanym w aspekcie
psychologicznym, socjologicznym, ekonomicznym i technicznym. Autor zdefiniował rodzaje
integracji oraz możliwości ich kształtowania, przy czym podkreśla, że stosowane podziały
integracji mają charakter umowny, gdyż w praktyce są one od siebie zależne 198 (tabela 3.21).

Tabela 3.21.
Rodzaje integracji i wybrane przykłady ich kształtowania
Rodzaj
integracji
Integracja
normatywna.

Charakterystyka
Dotyczy norm formalnych stosowanych w
organizacji i akceptowanych przez jej
interesariuszy. Mogą być to normy:
•organizacyjne- zawarte w procedurach
operacyjnych w różnych regulaminach
pracy, zakresach obowiązków, uprawnień,
•etyczne- zawarte w kodeksach etycznych ,
rozporządzeniach ale również w modelach
samooceny,
•systemowe – dotyczące poszczególnych
rodzajów systemów zarządzania (np.
jakością,
bezpieczeństwem
pracy,
ryzykiem, środowiskiem itp.),
•grupowewynikające
z
kultury,
utrwalonych
wzorców,
modeli
zachowawczych.

Przykładowe praktyczne możliwości
kształtowania
Tworzenie
własnych
systemów
normatywnych
zaakceptowanych
przez
pracowników, przegląd norm stosowanych,
okresowa ocena systemów normatywnych pod
kątem
ich
wzajemnego
odziaływania
(zapobieganie ewentualnym konfliktom),
wprowadzanie
stale
doskonalonych
programów socjalizacyjnych, adaptacyjnych.
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http://sjp.pwn.pl/sjp/integracja (dostęp: 10.03.2017).
M. Bugdol, Types of integration. [w:] M. Bugdol, P. Jedynak, Integrated Management Systems, Springer
2016, s. 28.
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Integracja
funkcjonalna.

Integracja
komunikatyw
na.

Integracja
kulturowa.

Integracja
operacyjna.

Integracja
systemowa.

Oznacza takie uzgodnienie ról i funkcji
poszczególnych pracowników, aby każdy z
nich był potrzebny organizacji i
przyczyniał się do realizowanych przez tę
organizację celów. Przykładem integracji
funkcjonalnej jest zastosowanie metody
PDCA. Poszczególne jej etapy mają się
wzajemnie
uzupełniać
i
wspierać,
sprawiać, że cały proces realizacji
wyrobów jest ustawicznie doskonalony.
Oznacza taki stopień intensywności
stosunków
i
kontaktów
między
pracownikami, który jest gwarantem
współpracy i osiągania zaplanowanych
celów. Integracji tej będzie sprzyjać
właściwa organizacja, alokacja zasobów w
organizacji oraz jakość komunikacji
(jasność przekazu, wiarygodność, dostęp
do informacji itd.).
Oznacza stopień zgodności wzorców
kulturowych. Wzorce kulturowe w
organizacji odnoszą się do stylów
zarządzania, stylów życia w miejscu pracy,
wzorców postępowania, wkładu pracy,
utrzymywania
relacji
z
innym
pracownikami.
Integracja kulturowa wiąże się z
umiejętnościami
pracowników
do
pogodzenia własnych wzorów kulturowych
z wzorcami panującymi w danej
organizacji.
Zachodzi poprzez zapewnienie sprawnej
struktury organizacyjnej i organizacji
pracy. Ingerencja taka dzieli się na
integrację:
 procesową – jaka zachodzi w tym
samym procesie realizacji wyrobów i
usług
(np.
między
klientami
wewnętrzni,
organizacjami
tworzącymi łańcuch dostaw, różnymi
pracownikami zaangażowanymi w taki
sam proces),
 strukturalną – jaka zachodzi między
poszczególnymi elementami (np.
działami,
wydziałami)
struktury
organizacyjnej,
 zorientowaną wokół wspólnych celówjest ona możliwa, kiedy zostały
ustalone mierzalne cele przypisane do
odpowiednich szczebli i służb.
Zachodzi
pomiędzy
pracownikami
realizującymi zależne od siebie procesy
oraz elementami systemu zarządzania. Dla
skuteczności
systemu
liczą
się:
odpowiedzialność
kierownictwa,
zarządzanie
zasobami,
infrastrukturą,
sposoby nadzorowania wytwarzanych
wyrobów, działania doskonalące, analiza
danych,
wymagania
dotyczące
nadzorowania procesów zewnętrznych.
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Dostosowanie funkcji do posiadanych
kompetencji, powierzanie nowych zadań
pracownikom po uwzględnieniu funkcji, jaką
sprawują w organizacji (zapobieganie
ewentualnym konfliktom),przygotowywanie
pracowników
do
nowych
funkcji,
zapobieganie
konfliktom
zachodzącym
między różnymi funkcjami (np. kierownika
działu i właściciela procesu).
Stosowanie
zróżnicowanych
metod
komunikacji (zarówno technicznych, jak i
społecznych), okresowe oceny sprawności
systemu
komunikacyjnego,
szkolenie
pracowników w zakresie metod komunikacji,
dbałość o czytelność komunikatów, unikanie
sloganów, haseł, ustalanie metod komunikacji
i zakresu dostępu do wiedzy.
Ustalanie wzorców zachowań, budowanie
kultury zaufania (np. poprzez wpływanie na
jej wymiary, takie jak kompetencje czy też
niezawodność), wprowadzenie okresowych
auditów kultury organizacyjnej, powiązanie
celów kształtowania kultury z zasadami
dyscypliny pracy, uwzględnianie specyficznej
kultury organizacyjnej w procesach HR,
głównie w rekrutacji i szkoleniu.

Wyznaczanie
mierzalnych
celów,
przypisanych do poszczególnych funkcji i
szczebli, okresowa ocena i korekta celów,
stosowanie zasad podejścia procesowego,
(ocena wejścia procesu i jego wyjścia, analiza
alokacji zasobów, monitorowanie procesów,
integracja
poszczególnych
czynności,
wyznaczanie celów dla procesów, ocena ich
skuteczność,
wyznaczanie
właścicieli
procesów, ustalanie wskaźników i mierników
pomiaru).

Podejmowanie decyzji z uwzględnieniem
koncepcji systemowej (tj. uwzględnianie
zależności
zachodzących
między
poszczególnymi
systemami),
dobór
dostawców z uwzględnieniem koncepcji
systemowej, ustalanie właściwej hierarchii
poszczególnych systemów.
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Integracja
sieciowa.

Integracja
społeczna.

Integracja
pionowa.

Integracja
pozioma.

Zachodzi w sieci społecznej pomiędzy
różnymi pracownikami (np. pracującymi
nad wspólnym projektem). Dzisiejsze
organizacje stanowią pewną całość zdolną
do funkcjonowania dzięki komunikacji
dokonującej się w sieci. Ich rozwój jest
możliwy
dzięki
budowaniu
sieci
społecznych powiązań.
Zachodzi
w systemie
społecznym,
pomiędzy pracownikami, dostawcami,
udziałowcami,
dystrybutorami
itp.
Rodzajem organizacji społecznej jest
integracja duchowa a więc taka, która jest
możliwa dzięki istnieniu zaakceptowanych
systemów wartości, ideologii.
Oznacza proces łączenia się organizacji
działających w tej samej branży. Jest formą
integracji strategicznej.
Oznacza pozyskanie firmy dystrybucyjnej
lub dostawczej, co przyczynia się do
zwiększenia
zakresu
działalności
operacyjnej. Integracja taka jest jednym z
etapów rozwoju organizacji. Jest też formą
integracji strategicznej.
Zachodzi między różnymi podmiotami
działającymi w wspólnym systemie
gospodarczym. Może mieć charakter
integracji.

Wprowadzanie programów kształtowania
sieci społecznych, okresowa ocena sieci
komunikacyjnej.
Wykorzystywanie teorii jakości atrakcyjnej,
która sprzyja pozyskiwaniu wielu uczestników
pracujących nad tym samym- w ich odczucie
atrakcyjnym- projekcie.
Wprowadzanie
programów
socjalizacji
adaptacji,
zwiększania
zakresu
uprawomocnienia i partycypacji społecznej,
zarządzanie
systemami
wartości
organizacyjnych (np. dbałość o sprawiedliwe
traktowanie pracowników, kształtowanie
zaufania itp.).
Ocena efektywność działań integracyjnych,
ocena
ryzyka
przejmowana
nowych
organizacji, kształtowanie łańcucha jakości
między integrowanymi podmiotami.
Ocena ryzyka strategicznego, powikłań
związanych
z
przejęciami,
fuzjami,
funkcjonowanie na podstawie wzajemnych
porozumień, wyznaczanie wspólnych celów i
profitów (zasad ich podziału).

Na poziomie mezo - tworzenie wspólnych
przedsięwzięć,
izb
gospodarczych,
handlowych.
Na poziomie marko-odpowiednia polityka
gospodarcza i społeczna rządu, kształtowanie
zaufania inwestorskiego, gospodarczego.
Kreowanie
polityki
umożliwiającej
podejmowanie współpracy przez różne
podmioty gospodarcze.
Źródło: M. Bugdol, Types of integration. [w:] M. Bugdol, P. Jedynak, Integrated Management Systems, Springer
Integracja
gospodarcza.

2016, s. 28.

Celem nadrzędnym integracji normatywnej w organizacji rekreacyjnej jest doprowadzenie do
takiego współdziałania, aby efekt synergii systemów zarządzania zapewniał większą
skuteczność i efektywność przedsięwzięć organizacyjnych oraz działań ludzi199 w
zaspokajaniu potrzeb klientów i interesariuszy. Efektem tego powinno być zwiększenie
konkurencyjności na rynku oraz poprawa wizerunku organizacji jako producenta,
usługodawcy, pracodawcy i podmiotu społeczeństwa. Z formalnego punktu widzenia ZSZ
(zintegrowany system zarządzania) można zdefiniować jako zaprojektowany i wdrożony
system zarządzania, spełniający wymagania minimum dwóch norm, przy czym fundamentem
takich rozwiązań jest system zarządzania jakością oparty o wymagania normy PN-EN ISO
9001:2015. Integracja wybranych znormalizowanych systemów zarządzania możliwa jest
dzięki porównywalności wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2015 oraz
199

A. Kleniewski, Integracja systemów zarządzania, „Problemy Jakości” 2008, nr 10, s. 12.
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pozostałych normach uniwersalnych i branżowych.

Podstawowe wymagania

w

zintegrowanym systemie zarządzania są wspólne dla wszystkich analizowanych norm i
obejmują: odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami, zarządzanie procesami,
pomiar, analizę wyników, proces ciągłego doskonalenia oparty o metodę PDCA. Tabela 3.22.
prezentuje możliwości budowy ZSZ na bazie normy ISO 9001 oraz innych omówionych w
rozdziale norm branżowych w rekreacji.
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Rola, odpowiedzialność i
uprawnienia w organizacji.
Planowanie.
Działania odnoszące się do
ryzyk i szans.
Cele jakościowe i planowanie
ich osiągnięcia.

Planowanie zmian.

5.3

6.3

6.2

6
6.1

5.2

5
5.1

System zarządzania jakością i
jego procesy.
Przywództwo.
Przywództwo i
zaangażowanie
Polityka jakości.

Zrozumienie organizacji i jej
kontekstu.
Zrozumienie potrzeb i
oczekiwań stron
zainteresowanych.
Określenie zakresu systemu
zarządzania jakością (SZJ).

Zakres normy.
Powołania normatywne.
Terminy i definicje.
Kontekst organizacji.

PN-EN ISO 9001:2015

4.4

4.3

4.2

4.1

Punkt
normy
1
2
3
4

8.2

6.2

6
6.1

5.3

4.5

5.2

5
5.1

4.4

4.3

4.2

4.1

Punkt
normy
1
2
3
4

Modyfikacja działalności,
produktów i usług.

Polityka.
Zasady zrównoważonego
rozwoju, deklaracja celów i
wartości.
Role organizacyjne,
odpowiedzialność i władze.
Planowanie.
Działania w celu określenia
ryzyka i możliwości.
Cele zrównoważonych eventów
i sposoby ich osiągania.

Zrozumienie organizacji i
kontekstu jej działania.
Zrozumienie potrzeb i
oczekiwań stron
zainteresowanych.
Określenie zakresu systemu
zrównoważonego zarządzania
eventami.
System zrównoważonego
zarządzania eventami.
Przywództwo.
Przywództwo i zaangażowanie.

Zakres normy.
Odniesienia normatywne.
Zasady i definicje.
Kontekst organizacji.

ISO 20121:2012

8.2

6.2

6
6.1

5.3

5.2

5
5.1

4.4

4.3

4.2

4.1

Punkt
normy
1
2
3
4

Role organizacyjne,
odpowiedzialność i władze.
Planowanie.
Działania w celu określenia
ryzyka i możliwości.
Cele bezpieczeństwa w
turystyce przygodowej i
sposoby ich osiągania.
Przygotowanie na nagłe
wypadki i reagowanie.

Polityka.

Zrozumienie organizacji i
kontekstu jej działania.
Zrozumienie potrzeb i
oczekiwań stron
zainteresowanych.
Określenie zakresu systemu
zrównoważonego zarządzania
eventami.
System zrównoważonego
zarządzania eventami.
Przywództwo.
Przywództwo i zaangażowanie.

Zakres normy.
Odniesienia normatywne.
Zasady i definicje.
Kontekst organizacji.

ISO 21101:2014

8

4.2

4.1

4.2

4.2

4.2

4.1

4.1

Punkt
normy
1
2
3
4

Plan użytkowania
publicznego.
Bezpieczeństwo.

Plan użytkowania
publicznego.
Założenia ogólne.

Plan użytkowania
publicznego.

Plan użytkowania
publicznego.

Założenia ogólne.
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Zakres normy.
Normy powiązane.
Zasady i definicje.
Podejście do
zastosowania w
usługach publicznych.
Założenia ogólne.

ISO 18065:2015

Integracja normatywna wybranych systemów zarządzania w usługach rekreacyjnych (na bazie normy PN-EN ISO 9001:2015)

Tabela 3.22.

Wsparcie.
Zasoby.

7.2
7.3
7.4

7
7.1

Kompetencje.
Świadomość/wiedza.
Komunikacja.

Wsparcie.
Zasoby.

7.2
7.3
7.4

7
7.1

Kompetencje.
Świadomość/wiedza.
Komunikacja.

Wsparcie.
Zasoby.

7
7.1

Kompetencje.
Świadomość.
Komunikacja.
7.5
8
8.1

7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1

Dokumentowanie informacji.
Działania operacyjne.
Planowanie i kontrola
procesów.

7.5
8
8.1

Dokumentowanie informacji.
Działania operacyjne.
Planowanie i kontrola
procesów.

Udokumentowane informacje.
Działania operacyjne.
Planowanie i nadzór nad
działaniami operacyjnymi.
Wymagania dotyczące
wyrobów i usług.

8.2

8.1

6
9

4.4
4.4
4.4
5.2

4.2

4.3

4.2

Udogodnienia.
Zarządzanie odpadami,
sprzątanie, utrzymanie.
Pracownicy.
Pracownicy.
Pracownicy
Informacja.

5.5

5.4
9

5.3

5.1

Zarządzanie
reklamacjami.

Rezerwacje.
Zarządzanie odpadami,
sprzątanie, utrzymanie.

Edukacja przyrodnicza i
interpretacja.

Dostęp i recepcja.

Plan użytkowania
publicznego.
Wpływ planu
użytkowania
publicznego.
Plan użytkowania
publicznego.
Outsourcing.

Zarządzanie incydentami.

7

8.3

4.3

Wpływ planu
użytkowania
publicznego.

8.1

9
9.1

Ocena efektów działalności
Monitorowanie, pomiar, analiza
i ocena.

Planowanie i kontrola
procesów.

8.1

8.2

8.3
8.3

8.1

8.2
9
9.1

Modyfikacja działalności,
produktów i usług.
Ocena efektów działalności.
Działalność a zarządzanie
zasadami zrównoważonego
rozwoju.
Monitorowanie, pomiar, analiza
i ocena.

Planowanie i kontrola
procesów.

Planowanie i kontrola
procesów.
Planowanie i kontrola
procesów.

Projektowanie i rozwój
wyrobów i usług.
Nadzór nad procesami,
wyrobami i usługami
dostarczanymi z zewnątrz.
Produkcja i dostarczanie
usługi.

Modyfikacja działalności,
produktów i usług.
Zarządzanie łańcuchem dostaw.

8.4

8.5

8.6
8.7
9
9.1

Zwolnienia wyrobów i usług.
Nadzór nad niezgodnymi
wyjściami.
Ocena efektów działalności.
Monitorowanie, pomiary,
analiza i ocena.

9.2
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228

Doskonalenie.

10

10

9.3
9.3

Doskonalenie.

Audit wewnętrzny.
Przegląd zarządzania.

10

9.3
9.3

Doskonalenie.

Audit wewnętrzny.
Przegląd zarządzania.

4.3

4.3

4.2

Plan użytkowania
publicznego.
Wpływ planu
użytkowania
publicznego.
Wpływ planu
użytkowania
publicznego.

10.1
10.2

228

Postanowienia ogólne.
Niezgodności i działania
10.1
Niezgodności i działania
10.1
Niezgodności i działania
korygujące.
korygujące.
korygujące.
10.3
Ciągłe doskonalenie.
10.2
Nieustanne doskonalenie.
10.2
Nieustanne doskonalenie.
Źródło: opracowano na podstawie: PN-EN ISO 9000:2015, Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, PKN Warszawa 2016; ISO 20121:2012, Event
sustainability management system – Requirements with guidance; ISO 21101:2014, Adventure tourism – Safety management systems – Requirements; ISO 18065:2015,
Tourism and related services – Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities – Requirements.

Audit wewnętrzny.
Przegląd zarządzania.

9.2
9.3

Proces integracji systemów zarządzania może mieć charakter kompleksowy i dotyczyć
całej organizacji (zintegrowany system zarządzania budowany jest od podstaw lub
integrowane są po kolei kolejne systemy zarządzania) bądź dotyczyć tylko wybranych
obszarów funkcjonowania organizacji. Integracja systemów zarządzania w organizacji
rekreacyjnej może przebiegać w różnych płaszczyznach:
1. na poziomie polityk i celów organizacji (np. polityka ZSZ – polityka jakości i
bezpieczeństwa),
2. na poziomie dokumentacji (wspólne dokumenty np. podręcznik jakości i
bezpieczeństwa ZSZ, procedury ZSZ),
3. na poziomie funkcji zarządzania (przywództwo i planowanie ZSZ, zarządzanie
zasobami i procesami operacyjnymi, ocena i doskonalenie),
4. na poziomie procesów (operacyjnych, zarządzania oraz wsparcia).
Propozycję integracji z ujęciem wymienionych powyżej płaszczyzn prezentuje tabela 3.23. W
tabeli 3.23 w oparciu o model systemu zarządzania jakością opisany w Normie PN-EN ISO
9001 oraz cyklu PDCA wyróżniono 6 obszarów integracji, przyporządkowując im
wymagania wybranych norm (bazując na normie PN-EN ISO 9001:2015). Są to:
1. Przywództwo w ZSZ.
2. Planowanie ZSZ.
3. Wsparcie i zarządzanie zasobami.
4. Sterowanie operacyjne (zarządzanie procesami operacyjnymi).
5. Ocena efektów działania.
6. Doskonalenie.
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1.2 POLITYKA

1. Przywództwo
1.1 ZAANGAŻOWANIE
KIEROWNICTWA

Zasady zaangażowania kierownictwa mogą
być ujęte w księdze ZSZ

W koncepcji ZSZ może znaleźć się
koncepcja ogólnej polityki organizacji
rekreacyjnej. W Księdze ZSZ mogą być
ujęte zasady jej tworzenia i
rozpowszechniania (w ramach procesu
zarządzania „Planowanie ZSZ”) .

Obszary integracji

Ujęcie elementów ZSZ w dokumentacji

5.2
Polityka jakości

5.1 Przywództwo i
zaangażowanie
4 Kontekst
organizacji
4.1 Zrozumienie
organizacji i
kontekstu jej
działania
9.3 Przegląd
zarządzania

ISO 9001:2015

5.2 Polityka
zrównoważonego
zarządzania
eventami
4.5
Zasady
zrównoważonego
rozwoju,
deklaracja celów i
wartości.

5.1 Przywództwo i
zaangażowanie
4 Kontekst
organizacji
4.1 Zrozumienie
organizacji i
kontekstu jej
działania
4.5 Zasady
zrównoważonego
rozwoju,
deklaracja celów i
wartości.
9.3 Przegląd
zarządzania

ISO 20121:2012

5.2 Polityka
bezpieczeństwa

5.1 Przywództwo i
zaangażowanie
4 Kontekst
organizacji
4.1 Zrozumienie
organizacji i
kontekstu jej
działania
9.3 Przegląd
zarządzania

ISO 21101:2014

Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania jakością ZSZJ w organizacji rekreacyjnej

4.1 Założenia
ogólne
(polityka
przyrodniczego
obszaru
chronionego)

4 Podejście do
zastosowania w
usługach
publicznych
4.1 Założenia
ogólne
4.3 Wpływ planu
użytkowania
publicznego
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ISO 18065:2015

Tabela 3.23.

Ogólne zasady zarządzania dokumentacją
znajdą się w księdze ZSZ. Proces wsparcia
w ZSZ opisany w procedurze Zarządzanie
dokumentacją.

W księdze ZSZ zostanie określona struktura
ZSZ oraz odpowiedzialności i uprawnienia
w tym zakresie na poziomie organizacji
rekreacyjnej.

Proces wsparcia w ZSZ opisany w
procedurze Komunikowanie
Proces Zarządzania w ZSZJ opisany w
procedurze „Przegląd zarządzania”.

Proces Zarządzania w ZSZ opisany w
procedurze „Planowanie ZSZ”.

1.5. KOMUNIKOWANIE SIĘ

1.4 STRUKTURA,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I
UPRAWNIENIA

1.3 DOKUMENTACJA

7.4 Komunikacja

5.3
Rola,
odpowiedzialność
i uprawnienia w
organizacji

7.5
Udokumentowane
informacje
7.5.1
Opracowanie i
aktualizowanie
7.5.3
Nadzór nad
udokumentowany
mi informacjami

9.3 Przegląd
zarządzania

7.4 Komunikacja

5.3 Role
organizacyjne,
odpowiedzialność
i władze

7.5
Dokumentowanie
informacji

9.3 Przegląd
zarządzania

7.4 Komunikacja

5.3 Role
organizacyjne,
odpowiedzialność
i władze

7.5
Dokumentowanie
informacji

4.2 Plan
użytkowania
publicznego

4.2 Plan
użytkowania
publicznego

9.3 Przegląd
zarządzania

4.3 Określenie
zakresu systemu
zrównoważonego
zarządzania
eventami.
4.4 System
zrównoważonego
zarządzania
eventami.
6 Planowanie

1.6. PRZEGLĄD
ZARZĄDZANIA

4.3 Określenie
zakresu systemu
zrównoważonego
zarządzania
eventami.
4.4 System
zrównoważonego
zarządzania
eventami.
6 Planowanie

4.4 Pracownicy
5.2 Informacja
4.2 Plan
użytkowania
publicznego
4.3 Wpływ planu
użytkowania
publicznego

2. PLANOWANIE ZSZ
2.1. PLANOWANIE
ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ZJ

4.3 Określenie
zakresu systemu
zarządzania
jakością (SZJ)
4.4 System
zarządzania
jakością i jego
procesy
6 Planowanie
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2.7. PLANOWANIE I
REALIZACJA CELÓW

2.4 WYMAGANIA PRAWNE

Proces Zarządzania w ZSZ opisany w
procedurze „Planowanie ZSZ”.

Proces Zarządzania w ZSZ opisany w
procedurze „Planowanie ZSZ”.

2.2 Zarządzanie ryzykiem

Proces zarządzania ZSZ opisany w
procedurze Zarządzanie ryzykiem.

6.2 Cele
jakościowe i
planowanie ich
osiągnięcia
6.3 Planowanie
zmian

4 Kontekst
organizacji
4.1 Zrozumienie
organizacji i jej
kontekstu
8.2 Wymagania
dotyczące
wyrobów i usług

6.1 Działania
odnoszące się do
ryzyk i szans
6.2 Cele
jakościowe i
planowanie ich
osiągnięcia

4.5
Zasady
zrównoważonego
rozwoju,
deklaracja celów i
wartości.
6.2 Cele
zrównoważonych
eventów i sposoby
ich osiągania
8.2 Modyfikacja
działalności,
produktów i usług

4 Kontekst
organizacji
4.1 Zrozumienie
organizacji i
kontekstu jej
działania
8.1 Planowanie i
kontrola procesów

6.1 Działania w
celu określenia
ryzyka i
możliwości
6.2 Cele
zrównoważonych
eventów i sposoby
ich osiągania

6.2 Cele
bezpieczeństwa w
turystyce
przygodowej i
sposoby ich
osiągania
8.2 Przygotowanie
na nagłe wypadki i
reagowanie

6.1Działania w
celu określenia
ryzyka i
możliwości
6.2 Cele
bezpieczeństwa w
turystyce
przygodowej i
sposoby ich
osiągania
4 Kontekst
organizacji
4.1 Zrozumienie
organizacji i
kontekstu jej
działania
8.1 Planowanie i
kontrola procesów
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4.1
Założenia
ogólne
4.2 Plan
użytkowania
publicznego
8 Bezpieczeństwo

4.1
Założenia
ogólne
4.2 Plan
użytkowania
publicznego

8 Bezpieczeństwo

Proces Zarządzania w ZSZ opisany w
procedurze „Planowanie ZSZ”.
2.8 PLANOWANIE DZIAŁAŃ

6.1 Działania
odnoszące się do
ryzyk i szans
8.1 Planowanie i
nadzór nad
działaniami
operacyjnymi

3.2 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

7.1.6 Wiedza w
organizacji

Proces wsparcia ZSZ opisany w procedurze
Zarzadzanie zasobami ludzkimi i
Zarządzanie wiedzą

Proces Zarządzania ZSZ opisany w
procedurze Zarządzanie wiedzą

3.3 INFRASTRUKTURA

3. WSPARCIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
7.1.2 Ludzie
3.1 ZASOBY LUDZKIE I
7.1.6 Wiedza w
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
organizacji
7.2
Kompetencje
7.3
Uświadamianie
7.4
Komunikacja

Proces wsparcia ZSZ opisany w procedurze
Zarzadzanie infrastrukturą i środowiskiem
procesów

6.1 Działania w
celu określenia
ryzyka i
możliwości
8.1 Planowanie i
kontrola procesów

7.2
Kompetencje
7.3
Świadomość/wied
za
7.4
Komunikacja

6.1 Działania w
celu określenia
ryzyka i
możliwości
8.1 Planowanie i
kontrola procesów

4.4 Pracownicy
5.2 Informacja

4.2 Plan
użytkowania
publicznego
4.3 Wpływ planu
użytkowania
publicznego
8. Bezpieczeństwo

7.1
Zasoby

7.1
Zasoby

6 Udogodnienia
9 Zarządzanie
odpadami,
sprzątanie,
utrzymanie

7.2
Kompetencje
7.3
Świadomość/wied
za
7.4
Komunikacja

7.1
Zasoby

7.1
Zasoby

STEROWANIE OPERACYJNE (ZARZĄDZANIE PROCESAMI OPERACYJNYMI)

3.4 ŚRODOWISKO
FUNKCJONOWANIA
PROCESÓW

7.1
Zasoby
7.1.3
Infrastruktura
7.1.5 zasoby do
monitorowania i
pomiarów
7.1.4
Środowisko
funkcjonowania
procesów

Proces wsparcia ZSZ opisany w procedurze
Zarzadzanie infrastrukturą i środowiskiem
procesów

4.
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Element metodyki zarządzania
procesowego. Proces wsparcia ZSZ opisany
w procedurze Audit wewnętrzny.

Element metodyki zarządzania
procesowego. Proces wsparcia ZSZJ opisany
w procedurze Monitorowanie i pomiary.

Należy zastosować elementy metodyki
zarządzania procesowego
Przewidywane zasady opisane będą w
Księdze ZSZ.
Obszar ten dotyczy przede wszystkim
procesu głównego.
Dotyczą go stosowane procedury, instrukcje,
mapy i karty procesów, które w ramach ZSZ
będą aktualizowane i uzupełniane
Procesy kluczowe ZSZ opisane w
procedurach: Identyfikacja wymagań,
Projektowanie, Zakupy- Nadzorowanie
procesów zewnętrznych i/lub realizowanych
w sieci, Świadczenie usług, Sprzedaż,
Budżetowanie i controlling
8.1 Planowanie i
nadzór nad
działaniami
operacyjnymi
8.3 Projektowanie
i rozwój wyrobów
i usług
8.4 Nadzór nad
procesami,
wyrobami i
usługami
dostarczanymi z
zewnątrz
8.5 Produkcja i
dostarczanie usługi

5.2 AUDIT WEWNĘTRZNY

9.2
Audit wewnętrzny

5. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA
9.1
5.1 MONITOROWANIE I
Monitorowanie,
POMIARY
pomiary, analiza i
ocena
8.6 Zwolnienia
wyrobów i usług

4.PROCESY PODSTAWOWE I
POMOCNICZE.

9.1
Działalność a
zarządzanie
zasadami
zrównoważonego
rozwoju
9.2
Monitorowanie,
pomiar, analiza i
ocena
9.3Audit
wewnętrzny

8.1 Planowanie i
kontrola procesów
8.3 Zarządzanie
łańcuchem dostaw

9.3Audit
wewnętrzny

9.1
Monitorowanie,
pomiar, analiza i
ocena

8.1 Planowanie i
kontrola procesów

4.3 Wpływ planu
użytkowania
publicznego

5.1 Dostęp i
recepcja
5.3 Edukacja
przyrodnicza i
interpretacja
5.4 Rezerwacje
7 Outsourcing
9 Zarządzanie
odpadami,
sprzątanie,
utrzymanie
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Element metodyki zarządzania
procesowego. Proces wsparcia ZSZ opisany
w procedurze Nadzór nad niezgodnościami i
działania korygujące.

Element metodyki zarządzania
procesowego. Proces wsparcia ZSZ opisany
w procedurze Monitorowanie i pomiary.

Element metodyki zarządzania
procesowego. Proces zarządzania ZSZ
opisany w procedurze Doskonalenie ZSZ

5.4 ANALIZA DANYCH I
OCENA ZGODNOŚCI

5.3 NADZÓR NAD
NIEZGODNOŚCIAMI

8.7
Nadzór
nad niezgodnymi
wyjściami
10.1
Niezgodności i
działania
korygujące

8.2 Modyfikacja
działalności,
produktów i usług
10.1 Niezgodności
i działania
korygujące

8.3 Zarządzanie
incydentami
10.1 Niezgodności
i działania
korygujące

4.3 Wpływ planu
użytkowania
publicznego

5.5 Zarządzanie
reklamacjami

4.3 Wpływ planu
użytkowania
publicznego

9.1
Monitorowanie,
pomiar, analiza i
ocena

10.
Doskonalenie
10.2 Nieustanne
doskonalenie

9.1
Monitorowanie,
pomiary, analiza i
ocena

10.
Doskonalenie
10.2 Nieustanne
doskonalenie

9.1
Działalność a
zarządzanie
zasadami
zrównoważonego
rozwoju
9.2
Monitorowanie,
pomiar, analiza i
ocena

6.DOSKONALENIE
6.DOSKONALENIE

10.
Doskonalenie
10.2
Ciągłe
doskonalenie

Źródło: opracowano na podstawie: PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, PKN Warszawa 2016; ISO 20121:2012 Event
sustainability management system – Requirements with guidance; ISO 21101:2014 Adventure tourism - Safety management systems – Requirements; ISO 18065:2015
Tourism and related services - Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities – Requirements.
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Integracja systemu zarządzania może przynieść organizacji rekreacyjnej wiele korzyści w
postaci200:


bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju,



minimalizacji i optymalizacji kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem
znormalizowanych systemów zarządzania,



lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i
odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełniania wymagań klienta,



uporządkowania i eliminacji dublujących się działań we wszystkich obszarach
organizacji oraz zmniejszenia niezgodności wewnętrznych,



efektywnego gospodarowania i alokacji posiadanych zasobów,



ujednolicenia i zmniejszenia ilości dokumentacji – powiązania ze sobą w sposób
przejrzysty i logiczny procedur, jak i procesów odnoszących się do różnych
systemów,



zwiększenia elastyczności we wprowadzaniu zmian,



usprawnienia zarządzania oraz działań i stworzenie podstawy do wprowadzenia
w organizacji idei TQM,



ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania
uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie
prawnym,



wzmacniania pozycji organizacji na rynku międzynarodowym,



pozytywnego kształtowania wizerunku organizacji w oczach klientów, kontrahentów,
oraz społeczeństwa czy jednostek nadzorujących ze strony państwa,



wzrostu prestiżu oraz zaufania do organizacji jako świadczącej usługi najwyższej
jakości, działającej na rzecz ochrony środowiska, społeczeństwa oraz przyjaznego
pracodawcy.

Należy mieć jednak na uwadze, że warunkiem skutecznej integracji systemów zarządzania w
organizacji rekreacyjnej jest wsparcie działań na poziomie zarządczym, również działaniami
w zakresie integracji komunikatywnej oraz kulturowej (opisanych w tabeli 3.21).

200

M. Urbaniak, Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006, s. 260; B. Gajdzik,
Zintegrowane zarządzanie, „Problemy Jakości” 2008, nr 7, s. 25; J. Łańcucki, red., Podstawy kompleksowego
zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 261; www.iso.sos.pl.
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3.7. Koncepcja systemowa zarządzania jakością produktu rekreacyjnego miasta i gminy
Podstawowym ograniczeniem w kształtowaniu jakości produktu rekreacyjnego miasta
i gminy, w tym ocenie, jest brak zintegrowanego podejścia do zarządzania jego jakością.
Skutkuje to ogromnym rozproszeniem działań podejmowanych w ramach różnych polityk
(sportowych, turystycznych, edukacyjnych, promocji zdrowia, turystyki, jakości życia,
bezpieczeństwa publicznego itd.), a tym samym brakiem możliwości oceny ich skuteczności i
efektywności oraz postępu w drodze do doskonalenia jakości zarówno na poziomie
pojedynczych organizacji współtworzących produkt, jak i miasta czy gminy. Dlatego istnieje
potrzeba wypracowania zintegrowanego, holistycznego i systemowego podejścia do
zarządzania jakością produktu rekreacyjnego miasta i gminy, mając na uwadze, z jednej
strony specyfikę rozwoju TQM w organizacjach publicznych (wpływ NPM i good
governance) oraz z drugiej – międzynarodowe standardy zarządzania i możliwości ich
integracji (co zostało opisane w poprzednim punkcie).
Wynikiem rozważań podjętych w niniejszym opracowaniu jest teoretyczna propozycja
koncepcji systemowej zarządzania jakością produktu rekreacyjnego miasta/gminy przez
administrację lokalną (urząd miasta/gminy i ich jednostki). Opiera się ona na następujących
zasadach201:


zasada otwartości – szerokie udostępnianie informacji na temat działań planowanych
przez samorząd i wyników podejmowanych działań,



zasada partycypacji – szeroki udział społeczeństwa w pracach administracyjnych na
wszystkich głównych etapach realizacji polityki publicznej (analiza, planowanie,
wdrażanie,

kontrola),

z

uwzględnieniem

udziału

organizacji

społecznych,

pozarządowych oraz przedstawicieli pracodawców,


zasada efektywności – osiąganie celów polityki publicznej w możliwie krótkim czasie
i przy optymalizacji nakładów,



zasada spójności – koordynacja działań podejmowanych przez administrację,
przejawiająca się w komplementarności realizowanych polityk oraz wysokiej kulturze
współpracy pomiędzy jednostkami wewnątrz urzędów samorządowych oraz pomiędzy
urzędem a prezydentem i radą miasta.
Koncepcja obejmuje zarządzanie funkcją rekreacyjną miasta/gminy i ma na celu

integrację wszystkich działań w zakresie: przywództwa, planowania, wsparcia i zarządzania

201

J. Anders-Morawska, W. Rudolf, Orientacja rynkowa we współzarządzaniu miastem, Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2015, s. 135.
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zasobami, sterowania operacyjnego (zarządzanie procesami operacyjnymi), oceny efektów
działania oraz doskonalenia (rysunek 3.8.).

Rys. 3.8. Koncepcja systemowa zarządzania jakością produktu rekreacyjnego miasta i gminy
Źródło: Opracowanie własne.

W koncepcji przyjęto podejście procesowe. W literaturze przedmiotu wskazuje się na
dwa główne kryteria, wg których wyodrębnia się procesy kluczowe w organizacji: kryteria
ASQ202 oraz kryteria normy ISO 19011203. Przyjmując kryteria ASQ, podzielono procesy na
trzy grupy: procesy kluczowe oraz procesy zarządzania i procesy wsparcia.
Do procesów kluczowych w zarządzaniu jakością produktu rekreacyjnego miasta/gminy
zaliczono:
a. Identyfikację wymagań (prawnych, normatywnych, organizacji oraz klienta i innych
istotnych stron zainteresowanych) – szczegółowo problematyka została opisana w
rozdziale 1, 2 i 3.
202

Zgodnie z zasadami ASQ (American Society for Quality – Amerykańskiego Stowarzyszenia Jakości) procesy
kluczowe to te, które: obejmują więcej niż jedną jednostkę organizacyjną (jeden dział w strukturze
organizacyjnej), mają bezpośrednie znaczenie dla misji i celów jakości, przyczyniają się do podejmowania
decyzji, wpływają bezpośrednio na satysfakcję klientów, są związane z wytwarzaniem podstawowych wyrobów
(usług) organizacji. M. Bugdol, Zarzadzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin 2011, s. 83.
203
Wybór procesów / kryteria określone w normie ISO 19011:
Dystrybucja – z jakimi procesami mamy najwięcej kłopotów?
Waga – które procesy mają największy wpływ na działanie, funkcjonalne?
Wykonalność – który proces jest najbardziej podatny na przekształcenia?
PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania
środowiskowego. PKN Warszawa 2003.
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b. Projektowanie produktów i usług (oferty rekreacyjnej miasta/gminy) w aspekcie
marketingowym (rozdział 2) i procesowym (tutaj można wykorzystać takie metody
projektowania procesów usługowych jak: SIPOC204, mapowanie strumienia wartości
(Value Stream Mapping)205 czy metodę Blueprint206.
c. Nadzorowanie procesów zewnętrznych i/lub realizowanych w sieci.
Zakres nadzoru zależy to od rodzaju tworzonego produktu rekreacyjnego, formy współpracy
(umowy, klastry, lokalne grupy działania, lokalne organizacje turystyczne, związki gmin,
euroregiony, partnerstwo publiczno-prywatne, współpraca z trzecim sektorem) oraz sposobu
realizacji koordynacji w sieci przez jej lidera (koordynacja oparta na zasadach rynkowych,
zasadach hierchicznych lub relacjach społecznych)207. Mając na uwadze rodzaj sieciowego
produktu rekreacyjnego miasta i gminy, można sfomułować następujące wytyczne w zakresie
nadzorowania procesu zarządzania jakością (tabela 3.24.)

Tabela 3.24.
Wytyczne w zakresie nadzorowania procesów w zarządzania jakością rekreacyjnych
produktów sieciowych miasta i gminy
Rodzaj kooperacji
Kooperacja
wertykalna.

Kooperacja
horyzontalna.

Kooperacja
przestrzenna.

Produkty
rekreacyjne
Produkty
sieciowe
wertykalne (np.
wydarzenie,
impreza
sportowa,
zawody).
Produkty
sieciowe
horyzontalne
(np. siec klubów
fitness).

Produkty
sieciowe
diagonalne (np.

Wskazania w zakresie nadzorowania jakości
- wyraźne sformułowanie wymagań jakościowych w umowach,
- określenie ryzyka i możliwości zapobiegania,
- działania profilaktyczne na etapie projektowania i planowania
produktu,
- kontrola i doskonalenie,
- duże znaczenie ma rola lidera sieci.
- wysoki poziom standaryzacji usług i działań,
- wyraźne sformułowanie wymagań jakościowych w umowach,
- określenie ryzyka i możliwości zapobiegania,
- działania profilaktyczne na etapie projektowania i planowania
produktu,
- kontrola i doskonalenie,
- duże znaczenie ma rola lidera sieci.
- tworzenie różnych form standaryzacji i sformalizowania działań
np. udział przedsiębiorców w tworzeniu lokalnych standardów
jakościowych – system certyfikacji, konkursów jakościowych,

204

Zob. J. Maciąg, Zarządzanie jakością usług w organizacjach turystycznych i sportowych, [w:]
Wieloaspektowe zarządzanie organizacji turystycznymi i sportowymi, red. B. Grzeganek – Więcek, A. Hadzik, J.
Kantyka, J. Maciąg, Wyd. AWF Katowice, Katowice 2011, s. 171 i nast.
205
Zob. J. Czerska, Doskonalenie strumienia wartości, Difin Warszawa 2009; J. Maciąg, Mapowanie strumienia
wartości w procesie kształcenia w szkole wyższej : wyzwania teorii i praktyki, [w:] Zarządzanie w szkołach
wyższych i innowacje w gospodarce, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2016, s. 118-128.
206
Zob. L.G. Shostack, Designing Services that Delivered, Harvard Business Review January-February, 1983; E.
Laws, Improving Tourism and Hospitality Services, CABI Publishing Cambrigde 2004, s. 61.
207
Szerzej nt. roli lidera w sieci: W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2012, s. 174 i nast.
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klastry,
produkty
regionalne tj.
szlak
turystyczny
park, plaża,
trasa
rowerowa).
Źródło: opracowanie własne.

- wykorzystywanie standardów międzynarodowych np. norm ISO
- wzmocnienie pozycji lidera sieci w budowaniu powiązań
społecznych,
- integrowanie wokół strategii rozwoju lokalnego (wspólnego celu).

d. Realizacja usług rekreacyjnych, obejmująca działalność operacyjną związana z
obsługą klienta w jednostkach organizacyjnych miasta/gminy, organizacją imprez oraz
innych form aktywności rekreacyjnej typu indor i outdoor.
e. Sprzedaż i obsługę posprzedażną w tym obsługę reklamacji.
Do procesów zarządzania zaliczono:


Proces planowania systemu zarządzania jakością, który może obejmować następujące
działania: określenie kontekstu organizacyjnego, w tym identyfikacja wymagań
prawnych, zdefiniowanie polityki oraz celów jakościowych, określenie zakresu i
procesów w systemie zarządzania jakością, planowanie realizacji celów, planowanie
realizacji działań oraz planowanie zmian.



Proces zarządzania wiedzą, w tym identyfikację źródeł i zasobów wiedzy, jej
przekazywanie, ochronę, aktualizację, doskonalenie i gromadzenie.



Proces zarządzania ryzykiem, który powinien obejmować następujące działania:
identyfikację i analizę ryzyka, planowanie działań odnoszących się do ryzyk –
postępowanie z ryzykiem, ocena skuteczności działań dotyczących ryzyka, przegląd
zarządzania.



Doskonalenie, jest to część zarządzania jakością ukierunkowana na zwiększenie
zdolności do spełniania wymagań jakościowych. Wymagania jakościowe mogą
odnosić do takich zagadnień jak skuteczność, efektywność lun identyfikowalność.

Do procesów wspierających zaliczono.


Zarządzanie dokumentacją systemu zarządzania.



Zarządzanie zasobami ludzkimi.



Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem procesów.



Monitorowanie i pomiary.



Nadzór nad niezgodnościami.



Audity wewnętrzne.



Działania zapobiegawcze i korygujące.
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Komunikację.



Budżetowanie i controlling.
Przyjęcie systemowej koncepcji zarządzania jakością produktu rekreacyjnego miasta i

gminy pozwala na realizację koncepcji NPM oraz good governance, gdzie relacje z
interesariuszami są traktowane jako zasób niematerialny, decydujący o przewadze
konkurencyjnej miasta/gminy. Model ten może stać się też narzędziem realizacji opisanej we
wstępie i rozdziale 1 miejskiej/gminnej polityki rekreacyjnej.
Wdrożenie paradygmatu współzarządzania w organizacjach publicznych determinuje
rozwój kolegialnych systemów sprawowania władzy, z wykorzystaniem konsultacji
społecznych – powinno się rozpraszać realną władzę oraz zwiększać liczbę osób – liderów (z
organizacji publicznych i niepublicznych) w procesie podejmowania decyzji208. Jedność celu i
kierunku działania oraz zaangażowanie ludzi i organizacji, umożliwia powiązanie ze sobą
strategii rozwoju rekreacji, polityk w tym zakresie, procesów oraz zasobów. Podkreśla się
tutaj nowy wymiar przywództwa – przywództwo w sieciach.
Urząd gminy/miasta odgrywa zazwyczaj istotną rolę w rozwoju produktu rekreacyjnego
miasta/gminy. Z racji realizowanych zadań jest naturalnym liderem polityki w zakresie
rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej jako inwestor, zarządca i właściciel. Jako dysponent
lokalnego budżetu oddziałuje na rozwój

produktu rekreacyjnego poprzez finansowanie

bezpośrednie i zakładów budżetowych, w drodze konkursowego finansowania projektów
NGO i innych organizacji, a także organizację i finansowanie zadań w zakresie promocji
wewnętrznej i zewnętrznej, również przy wykorzystaniu punktów informacji turystycznej.
Urząd miasta/gminy jest zatem liderem, głównym kreatorem i organizatorem produktu
rekreacyjnego, ma potencjał do budowy sieci powiązań i relacji pomiędzy organizacjami
współtworzącymi ten produkt, jednocześnie integrując ich działania. Istnieją jednak pewne
zagrożenia, ograniczenia i wyzwania w jego działalności jako lidera. Są to: problemy z
koordynacją działań na poziomie gminy/miasta, konieczność i problemy współpracy
ponadgminnej, w dużych gminach/miastach problem z pozyskaniem informacji zwrotnej od
mieszkańców,

wysokie

koszty

utrzymania

infrastruktury,

brak

skoordynowanej

i

kompleksowej oferty usług rekreacyjnych jako produktu miasta/gminy, brak strony
internetowej dedykowanej rekreacji i wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji w

208

H. Cleveland, The Future Executive: A guide for Tomorrow’s Managers, Harper&Row, New York 1972 [za:]
J. Anders-Morawska, W. Rudolf, Orientacja rynkowa we współzarządzaniu miastem, Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2015, s. 35.
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intrenecie i poprzez media społecznościowe, brak powiązania działań i narzędzi w zakresie
finansowania rekreacji ze strategią miasta/gminy.
Wzrasta świadomość, że sieci, w których nie ma wyraźnego centrum, kierującego ich
aktywnością – lidera, uzyskują gorsze rezultaty niż te, w których takie centrum występuje209.
W powyższej koncepcji klient, mieszkaniec, rekreant staje się podmiotem i ma możliwość
oddziaływania na jakość usług, gdyż może współprojektować usługę rekreacyjną,
współtworzyć ją i oceniać jej jakość. Może być również współorganizatorem poprzez
działania w organizacjach pozarządowych bądź własną aktywność biznesową. Zdobycie i
utrzymanie zaufania odbiorców usług rekreacyjnych innych stron zainteresowanych jest
możliwe poprzez ich zaangażowanie w proces podejmowania decyzji o rodzaju i formach
dostarczania usług. Każdy aspekt interakcji z klientem stanowi szansę stworzenia większej
wartości dla klienta.
3.8. Podsumowanie i kierunki dalszych badań
Kontekst działania organizacji publicznej w zakresie świadczenia usług rekreacyjnych
ulega nieustannym zmianom. Wdrażanie paradygmatu NPM i good governance w
zarządzaniu jakością produktu rekreacyjnego miasta i gminy wymaga nowego spojrzenia i
zdefiniowania roli urzędu miasta/gminy jako lidera sieci, jej kierowalności oraz koordynacji
sieciowej, także integracji systemów zarządzania wewnątrz organizacji. Liderzy sieci
korzystają z różnych rodzajów koordynacji w celu efektywnego tworzenia i podziału wartości
poprzez maksymalizowanie sprawności działania, zatem wyzwaniem w zarządzaniu siecią
staje się dobór właściwych mechanizmów koordynacji oraz ich proporcji tak, aby zwiększyć
efektywność i trwałość współdziałania. Problem ten dotyczy również zarządzania jakością
rekreacyjnych produktów sieciowych. Pojawia się zatem pytanie, jaka kombinacja
mechanizmów koordynacji będzie najskuteczniejsza oraz najbardziej efektywna z punktu
widzenia tworzenia i dostarczania klientowi wysokiej jakości produktów? Jaki model
zarządzania jakością produktu rekreacyjnego, czy szerzej usługami rekreacyjnymi w gminie i
mieście, jest najbardziej skuteczny i efektywny z punktu widzenia celów założonych w
polityce publicznej oraz lokalnych strategiach oraz zadowolenia odbiorców? Czy jest to
model biurokratyczny zakładający ich znikomy udział czy model good governance
pobudzający aktywność i umożliwiający szersze włączanie mieszkańców w tworzenie i
współtworzenie produktu rekreacyjnego? Obecnie brakuje wiarygodnego modelu i
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W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 174.
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wskaźników do mierzenia funkcji rekreacyjnej miasta i gminy (obecnie można korzystać
tylko z modeli służących do oceny jakości życia), a mała ilość praktycznych wdrożeń
branżowych znormalizowanych systemów zarządzania powoduje, że pojawiają się również
pytania o korzyści oraz ograniczenia ich wykorzystania w organizacjach publicznych oraz w
tworzeniu sieciowych produktów rekreacyjnych. Można postawić pytanie, czy branżowe
znormalizowane systemy zarzadzania jakością mogą się stać podstawą dla standaryzacji usług
rekreacyjnych

i

ich

kontraktowania

lub

finansowania

przez

władze

publiczne?

Przeprowadzona w rozdziale analiza wskazuje, że tematyka ta wymaga dalszych
pogłębionych badań.
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Zakończenie
Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań nad zarządzaniem rekreacją w mieście
i gminie. Jakość produktu rekreacyjnego miasta i gminy nabiera coraz większego znaczenia w
ocenie jakości życia, staje się potencjalną determinantą wyboru miejsca do życia przez
obywateli oraz planowania inwestycji przez podmioty gospodarcze1. Przeprowadzona w
opracowaniu analiza literatury przedmiotu, aktów normalizacyjnych oraz innych źródeł
wskazuje na fakt, że problematyka ta jest ważna również w wymiarze międzynarodowym i
regionalnym, o czym świadczą wprowadzane w ostatnich latach liczne standardy i dokumenty
normalizacyjne. Coraz częściej podejmowane też są badania w zakresie definiowania pojęcia
rekreacji i rynku usług rekreacyjnych oraz modeli oceny funkcji rekreacyjnej miasta i gminy,
a także lokalnej i regionalnej polityki w zakresie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. Trwają
nieustanne prace nad określaniem wymiarów jakości, stworzeniem wiarygodnych modeli
oceny bądź wykorzystaniem już istniejących metod i technik, do zintegrowanej oceny
produktów rekreacyjnych.

Pierwsze poradniki pomiaru efektywności tego typu usług

miejskich pojawiły się w Stanach Zjednoczonych już w początkach lat 70. Wdrażanie
paradygmatu NPM i good governance stawia nowe wyzwania dla zarządzania miastem i
gminą. Wymaga to nowego spojrzenia i zdefiniowania roli urzędu miasta/gminy jako lidera
sieci obywateli, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych jednocześnie
partycypujących w tworzeniu, jak i konsumujących produkt rekreacyjny. Dlatego
przedstawiona koncepcja systemowa zarządzania jakością produktu rekreacyjnego miasta i
gminy może stać się użytecznym modelem integrującym rozproszone działania w tym
zakresie.
Autorki są w pełni świadome faktu, że niniejsze opracowanie, realizując
sformułowany we wstępie cel, nie wyczerpuje jednak w pełni problematyki zarządzania
jakością usług rekreacyjnych w mieście oraz produktem rekreacyjnym miasta. Przedstawiona
propozycja zintegrowanego podejścia do badania, oceny oraz zarządzania jakością usług
rekreacyjnych w mieście i gminie w oparciu o wzorce i międzynarodowe standardy, jest
podstawą do określenia ramy teoretycznej dla dalszych badań oraz praktycznych wdrożeń w
obszarze zarządzania jakością i zarządzania publicznego oraz pozostałych dyscyplin
zajmujących się tematyką rekreacji w aspekcie społecznym, ekonomicznym, w tym
marketingowym, z punktu widzenia nauk o kulturze fizycznej, w tym turystyki i rekreacji.
1

Szerzej: wyniki badan prowadzonych w Polsce w tym zakresie można znaleźć m.in. w: M. Fabińska, T.
Piasecki, Benchmarking regionalny, SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2007; I. Serocka, Znaczenie czynników lokalizacji
przedsiębiorstw a aktywność władz lokalnych gmin województwa warmińsko-mazurskiego, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 450, 2016, s. 524-537.
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Załączniki

Ocena (skala
oceny 1-7
zdecydowanie
się nie zgadzam
– zdecydowanie
się zgadzam)

JAKOŚĆ POSTRZEGANA (S)

Reagowanie (S)
10.Pracownicy Organizacji X zawsze chętnie służą pomocą
klientom
11. Pracownicy Organizacji X szybko nawiązują kontakt z
klientami
12.Czas oczekiwania na obsłużenie jest minimalny

6. Organizacja X świadczy usługi bez jakichkolwiek błędów i
zakłóceń
7. Pracownicy w Organizacji X mają na sercu dobro i interes
klienta
8. Organizacja X wykonuje usługę w czasie w jakim się do tego
zobowiązało.
9. Pracownicy Organizacji X udzielają rzetelnej informacji

4.Materiały promocyjne dostarczane przez Organizację X są
atrakcyjne
Wiarygodność (R)
5. Organizacja X rzetelnie spełnia dane wcześniej obietnice

2.Wystrój Organizacji X jest atrakcyjny
3.Personel Organizacji X jest schludnie ubrany

Infrastruktura materialna organizacji (T)
1. Organizacja X posiada nowoczesne wyposażenie

Kwestionariusz SERVQUAL

Załącznik 1. Kwestionariusz i arkusze oceny w metodzie SERVQUAL

JAKOŚC OCZEKIWANIA (O)

Infrastruktura materialna organizacji (T)
1.Doskonała organizacja rekreacyjna posiada nowoczesne
wyposażenie
2.Wystrój doskonałej organizacji rekreacyjnej jest atrakcyjny
3.Personel doskonałej organizacji rekreacyjnej jest schludnie
ubrany
4.Materiały promocyjne dostarczane przez doskonałą organizację
rekreacyjną są atrakcyjne
Wiarygodność (R)
5.Doskonała organizacja rekreacyjna rzetelnie spełnia dane
wcześniej obietnice
6. Doskonała organizacja rekreacyjna świadczy usługi bez
jakichkolwiek błędów i zakłóceń
7. Pracownicy w doskonałej organizacji rekreacyjnej mają na
sercu dobro i interes klienta
8. Doskonała organizacja rekreacyjna wykonuje usługę w czasie,
w jakim się do tego zobowiązała.
9. Pracownicy doskonałej organizacji rekreacyjnej udzielają
rzetelnej informacji
Reagowanie (S)
10.Pracownicy doskonałej organizacji rekreacyjnej zawsze
chętnie służą pomocą klientom
11. Pracownicy doskonałej organizacji rekreacyjnej szybko
nawiązują kontakt z klientami
12.Czas oczekiwania na obsłużenie jest minimalny

Tabela 1.

Ocena (skala
oceny 1-7
zdecydowanie
się nie zgadzam
– zdecydowanie
się zgadzam)
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Źródło: opracowanie własne.

Infrastruktura materialna
Wiarygodność
Reagowanie
Kompetencje
Empatia

Wymiary jakości

∑1,0

Waga wymiaru jakości

Ocena wag poszczególnych wymiarów jakości
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Tabela 2.

13. Doskonała organizacja rekreacyjna zapewnia bieżący kontakt
13. Organizacja X zapewnia bieżący kontakt w dogodnym dla
w dogodnym dla klienta czasie i miejscu
klienta czasie i miejscu
Kompetencje (A)
Kompetencje (A)
14. Pracownicy doskonałej organizacji rekreacyjnej udzielają
14. Pracownicy Organizacji X udzielają fachowych i
fachowych i kompetentnych odpowiedzi klientom
kompetentnych odpowiedzi klientom
15.Pracownicy doskonałej organizacji rekreacyjnej są uprzejmi
15.Pracownicy Organizacji X są uprzejmi
16.Pracownicy doskonałej organizacji rekreacyjnej budzą
16.Pracownicy Organizacji X budzą zaufanie
zaufanie
17. W doskonałej organizacji rekreacyjnej klient czuje się
17. W Organizacji X klient czuje się bezpiecznie
bezpiecznie
Empatia (E)
Empatia (E)
18. Doskonała organizacja rekreacyjna dostosowuje swoją ofertę
18 Organizacja X dostosowuje swoją ofertę do indywidualnych
do indywidualnych potrzeb klienta
potrzeb klienta
19.Pracownicy doskonałej organizacji rekreacyjnej dobrze
19.Pracownicy Organizacji X dobrze rozumieją klienta
rozumieją klienta
20.Klient doskonałej organizacji rekreacyjnej czuje, że jest mile
20.Klient Organizacji X czuje, że jest mile widziany
widziany
21. Doskonała organizacja rekreacyjna przywiązuje należytą
21 Organizacja X przywiązuje należytą uwagę do reklamacji
uwagę do reklamacji
22. Doskonała organizacja rekreacyjna działa w godzinach
22. Organizacja X działa w godzinach dogodnych dla klienta.
dogodnych dla klienta.
Źródło: opracowano na podstawie: Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L., Alternative scales for measuring service quality: a comparative assessment based on
psychometric and diagnostic criteria, “Journal of Retailing”, 1994, Vol. 70, no. 3, s. 201-230.

Klient 2
(S-O)

Klient 4
(S-O)

Tabela obliczeniowa
Klient 3
(S-O)

Klient …
(S-O)

Klient X
(S-O)

Tabela 3.

Średnia luka jakości dla
wymiaru jakości

_

Klient 1
(S-O)

T1.

_

Twierdzenia

T2.

∑(S-O)/4

_

∑(S-O)/4

T3.

∑(S-O)/4

_
∑(S-O)/4

T4.
∑(S-O)/4

∑ Średnia luka jakości (dla
klienta)/ilość badanych
klientów
_

∑(S-O)/4

R5.

_

Średnia luka jakości (dla
klienta)

R6

_

∑(S-O)/5

R7

∑(S-O)/5

_

∑(S-O)/5

R8

∑(S-O)/5

_
∑(S-O)/5

R9.
∑(S-O)/5

∑ Średnia luka jakości (dla
klienta)/ilość badanych
klientów
_

Średnia luka jakości (dla
klienta)
S10.

∑(S-O)/4

_

∑(S-O)/4

S11

∑(S-O)/4

_

∑(S-O)/4

S12

∑(S-O)/4

_
∑(S-O)/4

∑ Średnia luka jakości (dla
klienta)/ilość badanych
klientów
_

S13
Średnia luka jakości (dla
klienta)
A14
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∑(S-O)/5

∑(S-O)/5

Średnia luka jakości
SERVQUAL
Źródło: opracowanie własne.

_

_

_

_

_

_
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∑ Średnia luka jakości (dla
klienta)/ilość badanych
klientów
∑ Średnich luk jakości dla
poszczególnych wymiarów/5

_

E22.

Średnia luka jakości (dla
klienta)

_

∑ Średnia luka jakości (dla
klienta)/ilość badanych
klientów
_

E22

∑(S-O)/5

∑(S-O)/4

_

∑(S-O)/5

∑(S-O)/4

E20

∑(S-O)/5

∑(S-O)/4

_

∑(S-O)/5

∑(S-O)/4

E19

E18

∑(S-O)/4

_

A17

∑(S-O)/4

_

A16

Średnia luka jakości (dla
klienta)

_

A15

5
4

3
2
1

0
-1
-2

-3
-4
-5

infrastruktura wiarygodność

Źródło: opracowanie własne.

reagowanie

empatia

średnia

Tabela 4.

j.w.
j.w.

Średnia luka
SERVQUAL

Wiarygodność
Reagowanie

j.w.

Średnia ważona
luka
SERVQUAL
waga wymiaru
jakości x średnia
luka jakości dla
wymiaru jakości

Kompetencje

-

j.w.

-

Empatia

Infrastruktura
materialna

Wymiary jakości

Zestawienie i prezentacja wyników badania

kompetencje

Średnia luka
SERVQUAL

Średnia ważona luka
SERVQUAL

∑waga wymiaru
jakości x średnia
luka jakości dla
wymiaru
jakości/5
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Załącznik 2. KWESTIONARIUSZ BADANIA W MODELU BRADY’EGO, CRONINA

(skala oceny 1-7, przy czym 1 oznacza - zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 3 – raczej się
nie zgadzam, 4 - trudno powiedzieć, 5 – raczej się zgadzam, 6 – zgadzam się, 7 oznacza – zdecydowanie się
zgadzam)
Lp.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26
27

Twierdzenie

1 2
Interakcje interpersonalne.
Ogólnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć, że jakość mojej interakcji z
pracownikami tej firmy jest doskonała.
Mogę powiedzieć, że jakość mojej interakcji z pracownikami działu
…jest doskonała.
Postawa.
Można liczyć na przyjacielską postawę pracowników (W).
Postawa pracowników demonstruje ich chęć pomocy w rozwiązywaniu
moich problemów (R).
Pracownicy poprzez swoją postawę pokazują, że rozumieją moje
potrzeby (E).
Zachowanie.
Mogę liczyć, że pracownicy podejmą działania mające na celu
zaspokojenie moich potrzeb (W).
Pracownicy szybko odpowiadają na moje potrzeby (R).
Zachowanie pracowników wskazuje, że rozumieją moje potrzeby (E).
Wiedza ekspercka.
Mogę liczyć na specjalistyczną wiedzę pracowników (W).
Pracownicy są zdolni do szybkiego odpowiadania na moje pytania (R).
Pracownicy rozumieją, że polegam na ich wiedzy w celu rozwiązania
moich problemów (E).
Jakość otoczenia fizycznego/infrastruktury materialnej
Mogę stwierdzić, że otoczenie fizyczne jest jednym z najlepszych w tej
branży.
Oceniam wysoko otoczenie fizyczne w firmie X
Stan otoczenia
W firmie X mogę liczyć na dobrą atmosferę (W).
Otoczenie w firmie X to jest to, czego szukałem (R).
Pracownicy rozumieją, że otoczenie jest dla mnie ważne (E).
Zaprojektowanie/konstrukcja obiektu
Układ wyposażenia i udogodnień nigdy mnie nie zawiódł (W).
Układ wyposażenia i udogodnień odpowiada moim wymaganiom (R).
Firma X rozumie, że odpowiedni układ i zaprojektowanie udogodnień
jest dla mnie ważny (E).
Czynniki społeczne
Uważam, że inni klienci firmy X konsekwentnie przekonują mnie o
dobrej jakości jej usług (W).
Inni klienci firmy X nie wpływają na jej zdolność do dostarczania mi
dobrej jakości usług (R).
Firma X rozumie, że inni klienci wpływają na moją percepcję jej usług
(E).
Jakość wykonania (jakość wyników)
Zawsze mam doskonałe doświadczenia, kiedy korzystam z usług firmy
X.
Dobrze oceniam usługi zapewniane przez X swoim klientom.
Czas oczekiwania
Czas oczekiwania w firmie X jest przewidywalny (W).
Firma X stara się zredukować czas mojego oczekiwania do minimum
(R).
Dostawca usług rozumie, że czas oczekiwania jest dla mnie ważny (E).
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3

4

5

6

7

250

Efekty materialne (namacalne)
Jestem zawsze zadowolony z usług firmy X (W).
Lubię firmę X dlatego, że świadczy usługi takie jakich oczekuję (R).
Firma X wie, jakich usług klient od nich oczekuje (E).
Wartościowanie
31 Kiedy opuszczam firmę X mam zawsze dobre doświadczenia (W).
32 Wierzę, że firma X dokłada wszelkich starań, aby moje doświadczenia
było dobre (R).
33 Wierzę, że firma X wie jakie co należy zrobić, aby klient miał dobre
doświadczenia (E).
Jakość usług.
34 Mogę powiedzieć, że firma X zapewnia lepszą obsługę.
35 Wierzę, że firma X oferuje doskonałe usługi.
W – wiarygodność, R – reagowanie, E – empatia
28
29
30

Źródło: opracowano na podstawie: Brady M.K., Cronin J.J., Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived
Service Quality: A Hierarchical Approach, “Journal of Marketing”, July 2001, p. 34-49.
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Załącznik 3. Kwestionariusz oceny jakości usług w klubach fitness i innych organizacjach
rekreacyjnych (Service Quality Assessment Scale – SQAS)
Skala oceny 1-5 lub 1-7 (1 oznacza ocenę najniższą, 5/7 ocenę najwyższą).
Pytania
I. Pracownicy
1. Posiadanie wymaganej wiedzy / umiejętności
2. Schludność i strój
3. Gotowość do pomocy
4. Cierpliwość
5. Komunikacja z klientem/szybkość reagowania
6. Szybkość reagowania na skargi
7. Uprzejmość
8. Zapewnienie indywidualnej uwagi przez instruktorów
9. Zapewnienie spójności usług
II. Program
1. Różnorodność programów
2. Dostępność programów na odpowiednich poziomach
3. Dogodny harmonogram zajęć
4. Jakość / treść programów
5. Odpowiednia wielkości grupy
6. Muzyka w tle (jeżeli występuje)
7. Odpowiednia wielkość przestrzeni
III. Szatnia
1. Dostępność szafek
2. Ogólne utrzymanie techniczne
3. Czystość pryszniców
4. Dostępność
5. Bezpieczeństwo
IV. Udogodnienia materialne/infrastruktura
1. Wygodna lokalizacja
2. Dogodne godziny otwarcia
3. Dostępność miejsc parkingowych
4. Dobry dostęp do budynku
5. Bezpieczne miejsca parkingowe
6. Kontrola temperatury wewnątrz budynku
7. Kontrola oświetlenia wewnątrz budynku
V. Udogodnienia w salach zajęć
1. Przyjazne środowisko
2. Nowoczesny sprzęt
3. Adekwatność oznakowania
4. Różnorodność sprzętu
5. Dostępność do sprzętu i wyposażenia
6. Ogólny stan techniczny
VI. Opieka nad dziećmi
1. Jakość pracowników
2. Czystość wyposażenia
3. Godziny otwarcia
4. Odpowiednia wielkość przestrzeni
5. Bezpieczeństwo
6. Różnorodność zajęć dla dzieci
VII. Osobiste osiągnięcia
1. Poczucie spełnienia i sukcesu
2. Poprawa samooceny
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1

2

3

4

5
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3. Poprawa poziomu umiejętności
Kwestionariusz może zostać poszerzony o kolejne bloki dotyczące oceny np. jakości basenu, zaplecza wellness i
spa itp.
Źródło: opracowano na podstawie: Lam E.T.C, Zhang J.J., Jensen B.E., Service Quality Assessment Scale
(SQAS): An Instrument for Evaluating Service Quality of Health–Fitness Clubs, Measurement in Physical
Education and Exercise Science, nr 9/2, 2005, s. 71-111; Lam E.T.C., Bracey B., Pearson D.W., Application of
the Revised SQAS in the Recreation Setting, https://aahperd.confex.com/aahperd/2014/webprogram/
Paper19945.html (dostęp: 10.02.2016).
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Załącznik 4. Kwestionariusz oceny jakości usług rekreacyjnych w Modelu Donabediana
Skala oceny 1-5 lub 1-7 (1 oznacza ocenę najniższą, 5/7 ocenę najwyższą).
STRUKTURA
1
Czy jest Pan/Pani zadowolona z infrastruktury materialnej firmy X (wygląd, nowoczesność,
1
2
3
stan wyposażenia itp.)?
2
Czy pomieszczenia są czyste i uporządkowane?
1
2
3
3
Czy infrastruktura materialna firmy X jest na wyższym poziomie niż w innych firmach, z
1
2
3
których usług do tej pory Pani/Pan korzystał(a)?
4
Czy ilość personelu w firmie X jest wystarczająca?
1
2
3
5
Czy dokumenty (formularze, procedury, instrukcje) są zrozumiałe i czytelne?
1
2
3
6
Czy dostępne informacje na temat usług są aktualne (informacja w firmie, na stronie
1
2
3
internetowej itp.)?
Ocena pracy instruktorów
7
Czy instruktorzy podczas zajęć poświęcają pacjentowi wystarczającą ilość czasu?
1
2
3
8
Czy instruktorzy są uważni podczas zajęć?
1
2
3
9
Czy instruktorzy wyczerpująco informują o usłudze?
1
2
3
10 Czy instruktorzy informują o zagrożeniach?
1
2
3
11 Czy instruktorzy potrafią zmotywować do dalszej samodzielnej pracy nad kondycją i
1
2
3
utrzymaniem dobrego zdrowia?
12 Czy instruktorzy są dostępni dla klientów?
1
2
3
13 Czy zajęcia rekreacyjne są na wyższym poziomie niż w innych firmach, z których usług do
1
2
3
tej pory Pani/Pan korzystał(a)?
Ocena personelu administracyjnego
14 Czy pracownicy administracji są kompetentni i profesjonalni?
1
2
3
15 Czy pracownicy administracji są grzeczni i uprzejmi?
1
2
3
16 Czy obsługa administracyjna jest na wyższym poziomie niż w firmach konkurencyjnych, z
1
2
3
których usług do tej pory Pani/Pan korzystał
PROCES
17 Czy zapisanie się na zajęcia odbyło się bez zbędnych zakłóceń i opóźnień?
1
2
3
18 Czy zna Pani/Pan swoje prawa?
1
2
3
19 Czy wyżywienie/ dostęp do napojów i przekąsek spełniło Pani/Pana wymagania i
1
2
3
oczekiwania?
20 Czy personel szybko reagował na Pani/Pana potrzeby?
1
2
3
21 Czy zachowane zostały intymność i dyskrecja?
1
2
3
22 Czy mogła Pani/Pan współdecydować o procesie treningu?
1
2
3
23 Czy personel efektywnie i bez zakłóceń współdziałał ze sobą w trakcie realizacji zajęć i
1
2
3
innych usług?
24 Czy po zakończeniu zajęć/kursu otrzymała Pani/Pan dokładne informacje nt. dalszego
1
2
3
postępowania w celu utrzymania kondycji?
25 Czy złożone przez Panią/Pana skargi i zażalenia zostały odpowiednio rozpatrzone?
1
2
3
26 Czy czuje się Pani/Pan bezpieczna na terenie firmy X?
1
2
3
EFEKTY
27 Czy jest Pani/Pan zadowolona z usług firmy X?
1
2
3
Czy zajęcia istotnie wpłynęły na poprawę Pani/Pana kondycji fizycznej?
28 Czy zajęcia istotnie wpłynęły na poprawę świadomości z zakresie zachowań
1
2
3
prozdrowotnych oraz pozytywne zmiany w stylu życia?
29 Jeśli mógłby Pani/Pan ponownie wybrać firmę rekreacyjną, czy byłaby to firma X?
1
2
3
Kwestionariusz może być dowolnie modyfikowany w określonych obszarach i dostosowywany do specyfiki
organizacji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Donabedian A., The Quality of Care How Can It Be Assessed? From
the University of Michigan School of Public Health, Ann Arbor. Jama Sept. 1988, vol. 260, no 12, s.1745.
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Akredytacja, 131
aktywność fizyczna, 14
apetyt na ryzyko, 178
Audit, 132, 161, 166, 234
Autoryzacja, 132
Biurokratyczna kontrola jakości, 123
cechy jakości usług, 80, 98, 103, 107, 109, 112,
113, 115, 120
Certyfikacja, 132
corporate wellness, 41
czas wolny, 12
Deklaracja zgodności, 132
dokumentacja, 151, 231
domy kultury, 36
doskonalenie, 133, 140, 156, 161, 240
działania korygujące, 140, 141, 157, 161, 185, 235
działania operacyjne, 150, 160, 184, 227
działania zapobiegawcze, 140, 141
fitness, 18
fitness - formy, 19
fitness kluby, 38
fitness kluby - profile, 38
formy rekreacji, 11
free time, 12
fundacje, 46
harcerstwo, 44
integracja, 222
integracja - rodzaje, 222
Integracja systemów zarządzania, 229
jakość, 71
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jakość ekonomiczna, 72
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jakość produktu rekreacyjnego, 76, 86, 87
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jakość techniczna, 72, 76, 88
jakość usług publicznych, 77, 124, 125
jakość życia, 6, 27, 244
jednostki socjalne w przedsiębiorstwach, 40
klient instytucjonalny, 66
klient konsumencki, 65
kluby sportowe, 43
Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality
Management TQM, 121, 124, 237
kontekst organizacji, 145, 158, 226, 230
leisure, 12
leisure time, 12
Łańcuch wartości produktu rekreacyjnego, 59
Model Brady’ego, Cronim’a, 89, 93, 99
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model luk jakości, 89
model systemu zarządzania jakością, 158, 229

New Public Management, 122, 124, 241, 244
norma, 126
normalizacja, 126
normy techniczne, 127
normy techniczne dla wyrobów rekreacyjnych, 130
notyfikacja, 132
ocena zgodności, 128
ogrody jordanowskie, 36
organizacje spa, 39
ośrodki sportu i rekreacji, 35
pałace młodzieży, 36
parki, 37
PDCA (Koło Deminga), 140, 141, 157, 225
podejście procesowe, 138, 150, 238
polityka publiczna, 28
polityka rekreacyjna, 7, 8, 28
potrzeby rekreacyjne człowieka, 16
proces, 139
produkt, 47, 51
produkt rekreacji fizycznej, 48
produkt rekreacyjny, 47, 49, 79
produkty sieciowe diagonalne, 61, 239
produkty sieciowe horyzontalne, 61, 239
produkty sieciowe wertykalne, 60, 239
przegląd zarządzania, 133, 151, 161, 228, 230, 231
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przywództwo w sieciach, 241
public governance, 124
rekreacja, 11, 13
rekreacja fizyczna, 15
rekreacja fizyczna - bariery, 16
rekreacja fizyczna - funkcje, 15
rekreacja ruchowa, 15
rekreant, 63
rynki docelowe, 62
ryzyko, 149, 151
ryzyko - postępowanie, 175
samoocena, 133
satysfakcja, 75, 84, 86, 122, 165
segmentacja rynku, 62
SERVPERF, 92, 97
SERVQUAL, 89, 92, 97, 119
sieciowy produkt rekreacyjny, 59
sieciowy produkt rekreacyjny – rodzaje, 60
spa, 18
społeczna odpowiedzialność, 176
sport, 19, 20
sport - funkcje, 21
sport dla wszystkich, 14, 15
sport osób niepełnosprawnych, 21
sport powszechny, 14
sport rekreacyjny, 14
sport szkolny, 21
sport wyczynowy, 20
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niepełnosprawne, 45
strategia marketingowa, 62

255

255

strategia niezróżnicowana, 65
strategia skoncentrowana, 68
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strategia zróżnicowana, 67
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strony zainteresowane, 146
subprodukt miasta, 53
subprodukt rekreacyjny miasta, 54
system zarządzania jakością, 143, 147, 159, 231
szanse, 149
środowisko funkcjonowania procesów, 153
turystyka, 24
turystyka a rekreacja, 25, 26, 27
udokumentowa informacja - zapisy, 151
udokumentowana informacja, 151, 152
usługa, 48, 144
usługi rekreacyjne - cechy, 50

usługi rekreacyjne - formy, 51
wartość, 58, 73, 84, 86, 95, 144
wellness, 18
wiedza organizacji, 154
wsparcie menedżerskie, 153
wyznaniowe stowarzyszenia kultury fizycznej, 44
wzorzec jakości, 80
zachowania pozakupowe, 85
zarządzanie jakością - doskonalenie jakości, 136
zarządzanie jakością – planowanie jakości, 136
zarządzanie jakością - zapewnienie jakości, 136
zarządzanie marketingowe subproduktem
rekreacyjnym, 56
zarządzanie wiedzą, 154, 233
zarządzanie zmianami, 155
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zintegrowany system zarządzania, 224, 229, 230
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