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Oceny okresowe pracowników 

Poznaj wymagania ISO/TS 16949:2009!

Bezpieczeństwo organizacyjne 



Drogi Czytelniku,
specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy nowy, rozbudowany  
serwis internetowy. Zajrzyj więc na stronę: 

www.isowpraktyce.pl

Część serwisu jest dostępna wyłącznie dla Czytelników  
„ISO w praktyce”. Aby się tam dostać, musisz wpisać hasło: 

TQM
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Filozofia doskonalenia 5S polega na dążeniu do zorganizowanego i uporządko-
wanego stanowiska pracy, co według jej twórców niesie za sobą wymierne ko-

rzyści wydajności czy satysfakcji pracownika, zmniejszenia ilości braków, a więc 
jednoczesne zwiększenia stabilności procesów produkcyjnych. Metoda, której 
założenia powstały w Japonii w latach 80. XX wieku, szybko upowszechniła się 
w firmach realizujących produkcję masową. Obecnie jest bardzo szeroko stosowa-
na w branży automotive – zarówno w montowniach samochodów, jak i u podwy-
konawców. Więcej w haśle Metoda 5S jako narzędzie ciągłego doskonalenia.

Tematem artykułu Wyroby budowlane w świetle rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 są zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych, ustanowione rozporządzeniem Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 305/2011. Wskazany akt prawny jest niezwykle ważny dla 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, które zajmują się wytwarzaniem, importem i dystry-
bucją produktów budowlanych. Analiza regulacji prawnych zawartych w rozporzą-
dzeniu pozwoli na wyjaśnienie zmian obowiązujących od 1 lipca 2013 r., które są 
bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Obniżenie kosztów działalności, do tego zlecane przez przełożonych, na pewno 
nie jest dla podwładnych zadaniem łatwym ani przyjemnym. Jeśli przy tym jest 
podane jako procent zaplanowanych kosztów i do tego procent ten jest określo-
ny w jednakowej wysokości dla wszystkich komórek organizacyjnych, to już na 
pewno zadanie to wzbudza wiele emocji, i to emocji niekoniecznie pozytywnych. 
Także nie przekonuje pewnie nikogo, a jeśli już to niewielu, przyjęta metoda pro-
porcjonalnej alokacji kwoty redukcji kosztów, choć rozumie się jej przyczynę, je-
śli jest to zmniejszający się zysk przedsiębiorstwa. Więcej w haśle Wspomaganie 
zarządzania obszarem logistyki przy użyciu aplikacji w Excel.

Życzę Wam przyjemnej lektury 
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„ISO w praktyce” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w sub-
skrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opu-
blikowanych w „ISO w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody 
wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. 
Publikacja „ISO w praktyce” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wy-
korzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zapropo-
nowane w publikacji „ISO w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wska-
zówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym 
przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie 
mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po-
wyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w pu-
blikacji „ISO w praktyce” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykła-
dów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej 
reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią 
programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
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doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu nauk ekonomicznych,  
auditor, specjalizuje się w tworzeniu projektów wdrażania  
Systemów Zarządzania Jakością w administracji publicznej

O siąganie sukcesów w prowadzeniu sprawnej działalności jednost-
ki zależy w znacznym stopniu od procesu sprawnego zarządzania 

i właściwego podejmowania decyzji. Posiadanie dokładnych, rzetelnych, 
wyczerpujących i aktualnych informacji w istotny sposób ułatwia podjęcie 
właściwych decyzji i powoduje, że są one lepsze od decyzji powziętych 
intuicyjnie. Podstawą poprawnego funkcjonowania jednostki, w tym po-
dejmowania odpowiednich decyzji, są dobre relacje między pracownika-
mi, w tym dobra komunikacja. Przeszkody w komunikacji międzyludzkiej, 
bariery porozumiewania, spowodowane wieloma czynnikami, mają bezpo-
średnie przełożenie na jakość wykonywanych przez pracowników działań. 
Zidentyfikowanie konfliktu i jego przyczyn jest istotnym elementem pro-
cesu naprawczego. W haśle:

  Komunikacja interpersonalna  K 19/02
  Bariery w komunikacji  K 19/09
  Rodzaje konfliktów i przyczyny ich powstawania  K 19/10
  Rola kierownika w rozwiązywaniu konfliktów  K 19/13
  Bariery komunikacyjne wpływają na jakość  

usług w administracji publicznej  K 19/18

Konflikty komunikacyjne przyczyną 
spadku jakości usług K 19/01

Autor
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KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Podstawą poprawnego funkcjonowania jednostki i do-
brych relacji między pracownikami jest odpowiednia ko-
munikacja. Komunikowanie się to w relacji bezpośred-
niej rozmowa prowadzona z drugim człowiekiem. Aby 
doszło do procesu komunikacji, powinny uczestniczyć 
w nim przynajmniej dwie osoby: nadawca i odbiorca 
komunikatu. 

Nadawca dokonuje procesu kodowania (przetwarzania 
myśli na słowa wypowiedziane lub znaki pisane). Ce-
chy nadawcy są istotne dla interpretacji wygłaszanych 
treści, te same słowa w interpretacji różnych osób mogą 
bowiem mieć zupełnie inne znaczenie. Istotna jest tutaj 
sama osoba nadawcy: jej autorytet, kompetencje i zna-
jomość zagadnień.

Odbiorca przyjmuje komunikat za pomocą zmysłów: 
wzorku i słuchu, a następnie przystępuje do interpreta-
cji przekazu – odkodowania (przetworzenia odebranych 
znaków). Interpretacja ta jest u odbiorcy zależna od jego 
doświadczenia, postawy i cech osobowościowych. Na-
leży zauważyć, że nie jest ona zawsze zgodna z intencją 
nadawcy.

Komunikacja służy do osiągnięcia następujących celów:
 M przekazania informacji,
 M wyrażania opinii, poglądów, myśli i uczuć,
 M wpływania na zachowanie i poglądy innych ludzi, 
 M nawiązywania więzi i kontaktów społecznych,
 M zaspokajania potrzeb własnych poprzez dzielenie się 

z innymi własnymi przeżyciami.

Nadawca 

Odbiorca 
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Warunkiem dobrej komunikacji jest:
 M zainicjowanie kontaktu,
 M otwarty przekaz,
 M poznanie drugiej osoby,
 M aktywne słuchanie,
 M zaufanie.

Aby komunikat był dla nas, jako odbiorców, zrozumiały 
i jasny, musimy:
 M skoncentrować się,
 M uważnie słuchać,
 M nie uprzedzać się do nadawcy,
 M nie przerywać,
 M nie peszyć rozmówcy,
 M nie zmieniać tematu,
 M pytać, jeżeli czegoś nie rozumiemy,
 M prosić o powtórzenie, gdy się pogubiliśmy.

Aby między rozmówcami zostało nawiązane porozumie-
nie, muszą wystąpić następujące elementy:
 M źródło inicjujące komunikację (nadawca),
 M komunikat (informacja),
 M kod przekazu komunikatu (słowa, symbole, gesty, 

liczby, dźwięki, litery),
 M kanał komunikacyjny (rozmowa, list, informacja pi-

sana: e-mail, SMS),
 M dekodowanie (odbiór komunikatu: interpretacja prze-

kazu),
 M odbiorca.

Dobra komunikacja jest możliwa przy przestrzeganiu 
następujących zasad:
 M przygotowanie planu komunikacji: cel, któremu ma 

służyć kontakt, sposoby realizowania, 
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 M nastawienie na odbiorcę: precyzyjny i zrozumiały 
przekaz informacji,

 M sprawność kanałów komunikacyjnych: likwidacja 
tzw. szumów komunikacyjnych,

 M uważne słuchanie: nastawienie na obustronną wymia-
nę informacji, rozpoznanie potrzeb rozmówcy,

 M utrzymywanie regularności kontaktów.

Dobra komunikacja to nie tylko właściwy przekaz 
słowny, to również odpowiednia tonacja głosu, gesty 
i mimika twarzy. W komunikacji interpersonalnej wy-
różniamy:

1. Komunikację werbalną:
a) pionową:

–  skierowaną w górę (gdy podwładni informują 
przełożonych o wykonaniu zadań),

–  skierowaną w dół (gdy przełożony daje polece-
nie pracownikowi);

b)  poziomą (komunikacja odbywa się między człon-
kami tej samej grupy, np.: pracownicy na równo-
rzędnych stanowiskach):
–  formalną (dyskusja o sprawach zawodowych),
–  nieformalną (dyskusja o sprawach prywat-

nych);
c) ustną:

–  bezpośrednią (rozmowy, negocjacje),
–  pośrednią (rozmowy telefoniczne, środki ma-

sowego przekazu – radio, telewizja).

2. Komunikację niewerbalną:
a) przestrzeń,
b) czas,
c)  dotyk,

Komunikacja 
interpersonal-

na 
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d) wzrok,
e) dźwięk.

Komunikacja werbalna, inaczej słowna, to proces poro-
zumiewania się między ludźmi za pomocą słów i tek-
stów pisanych. Komunikaty, które przekazujemy, mają 
różny oddźwięk. Kontrola naszego przekazu powinna 
skupić się na:
 M tempie mówienia,
 M artykulacji,
 M dykcji,
 M unikaniu powtórzeń,
 M poprawności gramatycznej,
 M stosowaniu przerw (nie stosować tzw. potoku słów).

Komunikacja niewerbalna jest przekazywaniem infor-
macji swojemu rozmówcy za pomocą gestów, postawy 
ciała czy mimiki. Komunikacja niewerbalna zwana jest 
więc często mową ciała. Komunikaty te pozwalają nam 
uzupełnić, wzmocnić, zmodyfikować lub podkreślić 
komunikaty słowne. Wypowiadając się, dobieramy sło-
wa, budujemy poprawnie naszą wypowiedź. Jest więc 
to świadome działanie. „Mowę ciała” stosuje się czę-
sto bezwiednie. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że 
gestem możemy zaprzeczać temu, co mówimy. Wyniki 
badań naukowców w tym zakresie wskazują jednoznacz-
nie, że zaledwie ok. 8% informacji przekazujemy w spo-
sób werbalny, 55% przez mimikę i gesty, a 37% przez 
sygnały dźwiękowe (pomruki, westchnienia).

Do głównych form komunikacji niewerbalnej należą:
 M uśmiech,
 M dotyk, 
 M kontakt wzrokowy,

Komunikacja 
werbalna 

Komunikacja 
niewerbalna



Sierpień/Wrzesień 2014                           www.isowpraktyce.pl  Wiedza i Praktyka

K 19/06 Konflikty komunikacyjne przyczyną spadku  jakości usług

 M postawa ciała,
 M gesty,
 M wyraz twarzy (smutek, zdziwienie, zaskoczenie, 

strach, zmartwienie),
 M odległość od rozmówcy.

Gesty odzwierciedlają nasze emocje. Brak zgody często 
akcentujemy poprzez kręcenie głową. Klaszcząc, okazu-
jemy zadowolenie, uznanie lub zachwyt.

Gestykulacja pomaga nam:
 M akcentować wypowiedzi,
 M zobrazować kształty, rozmiary,
 M wskazywać ludzi lub przedmioty,
 M maskować braki w znajomości języka (ojczystego 

lub obcego).

Tabela 1. Rodzaj komunikatów niewerbalnych i ich znaczenie

Obszar Gest/znak Odbiór komunikatu

Pr
zy

w
ita

ni
e

bardzo mocny uścisk pozowanie na twardego czło-
wieka („faceta”)

słaby, wiotki uścisk dłoni snobizm, lekceważenie part-
nera lub obrzydzenie

uścisk dłoni przy wyprosto-
wanej ręce

pragnienie zachowania dy-
stansu

uścisk dłoni, dotknięcie barku 
lub łokcia albo objęcie ramie-
niem

oferta przyjaźni, okazanie 
sympatii, minimalizowanie 
dystansu, dobrzy znajomi

mocny uścisk dłoni z potrzą-
saniem do góry i do dołu

przywitanie oficjalne lub wy-
rażające radość lub nadzieje 
na tzw. dobry interes

mocny uścisk dłoni z obję-
ciem dłoni partnera drugą 
ręką

oferta sympatii, opieki lub do-
minacji, stosowany w stosun-
ku do osób, które się zna
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Obszar Gest/znak Odbiór komunikatu
Po

st
aw

a 
ci

ał
a

głowa uniesiona do góry wywyższanie się
skulona lęk, obawa
wyprostowana pewność siebie
odsunięcie, odchylenie od 
rozmówcy

chęć zachowania dystansu

nachylenie do rozmówcy chęć słuchania
pochylona, przygarbiona, 
lewa ręka w kieszeni, prawa 
wykonująca niezdecydowane 
ruchy

rozczarowanie, dawanie za 
wygraną

drapanie się po głowie, częsta 
zmiana położenia ciała i gło-
wy

narastające zdenerwowanie

O
cz

y 
i w

zr
ok

patrzenie w oczy, pochylenie 
głowy do przodu, miękki ton 
głosu

szczerość, otwartość, sympa-
tia, przyjaźń

szerokie otwarcie powiek zaskoczenie, zdziwienie, prze-
rażenie

szerokie źrenice podekscytowanie
unikanie kontaktu wzrokowe-
go, patrzenie w bok

zakłopotanie lub nieszczerość 

błądzenie wzrokiem po ścia-
nie, suficie

brak zainteresowania lub lek-
ceważenie

przymrużenie powątpiewanie, niedowierza-
nie

U
śm

ie
ch

 krótki, urywany nerwowość
długi, nagle urwany obłuda
pojawiający się często szczerość 
pogodna twarz okazywanie życzliwości

Śm
ie

ch cichy nieśmiałość
głośny arogancja, chęć zwrócenia na 

siebie uwagi


