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Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Zarządzania Jakością i 
Wiedzą UMCS w roku 2012: 

 
A. Zrealizowane projekty 
B. Wyjazdy i Konferencje 

A. Zrealizowane projekty 
 
1. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kazimierzu Dolnym – XV 
międzynarodowa Konferencja Naukowa odbyła się w dniach 23-25 listopada 
2012roku w Kazimierzu Dolnym. Był to jeden z największych projektów SKZJiW 
organizowany we współpracy z Katedrą Zarządzania Jakością i Wiedzą, 
 Konferencja jak co roku zgromadziła wielu gości z kraju i z zagranicy. 
Prowadzone przez trzy dni obrady zostały podzielne na 15 sesji tematycznych: 
 Nowa gospodarka i jej implikacje dla integracji zarządzania 
 Koncepcje i uwarunkowania integracji zarządzania 
 Rodzaje i typy integracji: organizacyjna, procesowa, zasobowa, funkcjonalna, 

normatywna, komunikacyjna, kulturowa, w zakresie kształcenia 
 Metody, narzędzia, instrumenty integracji zarządzania, metody integracji ludzi 
 Metody zarządzania zintegrowanego 
 Zintegrowany system zarządzania w organizacji 
 Zarządzanie wiedzą jako koncepcja integrująca podsystemy zarządzania w 

organizacji 
 Aplikacje integracji zarządzania w organizacji 
 Wykorzystanie zasobów niematerialnych w procesie integracji zarządzania 
 Integracja aspektów jakościowych: TQM, GTQM: korzyści i trudności 
 Jakość zarządzania i zarządzanie jakością w procesach integracji zarządzania, 

integracja standardów 
 Wpływ integracji zarządzania na efektywność i procesy doskonalenia organizacji 

w warunkach nowej gospodarki 
 Systemy informatyczne wspomagające integrację zarządzania oraz możliwości i 

potrzeba integracji systemów informatycznych 
 Granice integracji zarządzania, zaufanie w integracji zarządzania 
 Oczekiwane efekty związane z integracją zarządzania 

Studenci wzięli udział w warsztatach prowadzonych pt. „Modele procesów 
biznesowych pod kątem integracji systemów zarządzania”. Warsztaty przeprowadziły 
takie osoby jak: dr Aneta Wysokińska – Senkus i dr Piotr Senkus pracownicy 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz mgr inż. Maciej Konecki prezes firmy 
Bonasoft S.A. Studenci mieli za zadanie stworzyć model procesów zachodzących w 
rzeczywiście funkcjonującym przedsiębiorstwie WEGA w oparciu o udostępnioną 
dokumentację. Wyniki pracy z zrealizowanych warsztatów zostały zaprezentowane 
podczas sesji plenarnej  trzeciego dnia Konferencji.  

 Materialną pozostałością po Konferencji jest pięć książek zawierających 
referaty nadesłane przez uczestników Konferencji: 
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 „Jakościowe aspekty integracji zarządzania”, ISBN 978-83-62785-39-1 
 „Integration in management”, ISBN 978-83-62785-36-0 
 „Zintegrowany system zarządzania w usługach”, ISBN 978-83-62785-33-9 
 „Integracja zarządzania w warunkach GOW”, ISBN 978-83-62785-30-8 
 „Zintegrowany system zarządzania w organizacjach”, ISBN 978-83-62785-27-8 
 

2. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kompleksowe zarządzanie jakością w 
organizacji w zmiennym otoczeniu" – miała miejsce w dniach 23-24 maja 2012 
roku na Wydziale Ekonomicznym UMCS w ramach. Organizacjami konferencji była 
Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą  oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością 
i Wiedzą. W konferencji uczestniczyło wielu znamiennych gości – profesorowie, 
doktorzy, doktoranci, jak również przedstawiciele m.in.: Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Politechniki 
Wrocławskiej, Polityki Warszawskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. 
Dodatkowo swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej oraz Miasta Lublina. 

Program Konferencji podzielony został na bloki tematyczne takie jak: 
 Zarządzanie jakością; 
 Total Quality Management; 
 Nagrody jakości; 
 System zarządzania jakością; 
 Narzędzia kompleksowego zarządzania jakością; 
 Zarządzanie zmianami z organizacji. 

Efektem materialnym  Konferencji jest wydana książka – „Kompleksowe 
zarządzanie jakością w organizacji w zmiennym otoczeniu” o numerze ISBN 978-83-
62785-21-6, zawierająca wszystkie nadesłane przez uczestników referaty, 
recenzowane przez członków Komitetu Naukowego Konferencji. 

Członkowie SKZJiW opublikowali następujące referaty: 
 Ciągłe doskonalenie organizacji w duchu kaizen 
 Europejska i Polska Nagroda Jakości – nagrody oparte na modelu EFQM 
 Systemy zarządzania jakością usług na przykładzie usług gastronomicznych 
 Systemy zarządzania jakością – nieodzownym elementem w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstwa. 
 
3. Organizacja Certyfikowanego Szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania 
Jakością – Auditor Wewnętrzny ISO 9001 
 Szkolenie to odbyło się w dniach 1-2 grudnia 2012roku na Wydziale 
Ekonomicznym UMCS. Grupą docelową było 20 studentów. Szkolenie 
przeprowadzili trenerzy z firmy LUQM Qualit Serwice Group, posiadający 
długoletnie doświadczenie w audytowaniu. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani 
z praktycznym rozumieniem wymagań normy i sposobami pozyskiwania dowodów 
na ich spełnienie (lub nie spełnienie). Szkolenie miało na celu zrozumienie wymagań 
normy, z punktu widzenia ich pożyteczności dla osiągania celów strategicznych, a 
więc ich praktycznego zastosowania. 
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4. Organizacja Certyfikowanego Szkolenia Auditor Wewnętrzny Systemu 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i 
Krytyczny Punkt Kontrolny) 
 Szkolenie odbyło się w dwóch edycjach w dniach 2-3 czerwca oraz 27-28 
października 2012r. Grupą docelową było 20 studentów. Szkolenie przeprowadzili 
trenerzy z firmy LUQM Qualit Serwice Group, posiadający długoletnie 
doświadczenie w audytowaniu. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani 
z praktycznym rozumieniem wymagań normy. Szkolenie miało na celu zrozumienie 
wymagań normy i możliwości zastosowania jej w praktyce. 
 
B. Wyjazdy i Konferencje wyjazdowe 
 
1. Wyjazdowe seminarium zorganizowane przez pracowników firmy ASMET – 
w dniu 29.10.2012 studenci SKZJiW wzięli udział w seminarium, które odbyło się w 
firmie ASMET w Warszawie. 
 Celem seminarium było zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa, które posiada wdrożony system zarządzania jakością, funkcjonuje 
w Polsce i zagranicą, a dodatkowo jest liderem w swojej branży. 
 Jednym z elementów seminarium było zwiedzanie oddziały firmy mieszczącym się 
w Ursusie (Warszawa), co umożliwiło poznanie rzeczywistego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa i spojrzeć na poszczególne procesy zachodzące w firmie ASMET. 
 Opiekę merytoryczną nad seminarium sprawowali prof. dr hab. Elżbieta 
Skrzypek oraz mgr inż. Andrzej Sajnaga prezes Grupy ASMET. 
 
2. IX Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością zorganizowana przez 
UE w Krakowie –Koło Naukowe Zarządzania Jakością działające przy Katedrze 
Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 26-27 
kwietnia 2012r zorganizowało IX Ogólnopolską Sesję Naukową Zarządzania 
Jakością z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością”.  
 Reprezentacja SKZJiW od kilku lat bierze czynny udział w tej konferencji. 
Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wystąpień 
specjalistów z dziedziny jakości, przedstawicieli świata biznesu, jak również 
koleżanek i kolegów z innych kół naukowych działających przy różnych polskich 
uczelniach. Członkowie SKZJiW wzięli czynny udział w konferencji poprzez 
przygotowanie referatu i wygłoszenie go na forum w osobie: Sylwii Sagan, 
Aleksandry Abramek i Sylwii Surmacz. 
 
3. „Net Vision 2012” Ogólnopolskie Seminarium Biznesu i Nowych Technologii 
na Politechnice Gdańskiej – odbyło się w dniach 12 -15 kwietnia 2012r. Jak 
corocznie seminarium miało charakter interdyscyplinarny i obejmowało tematykę 
zakresu:  
 Technologie (nie tylko) mobilne,  
 Trendy w biznesie,  
 Bussiness Skills,  
 The Power of Engineering. 
 Podczas trwania konferencji (4 dni) na terenie całej Politechniki odbyły się 
prezentację, wykłady i szkolenia przygotowane przez specjalistów i praktyków z 
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wieloletnim doświadczeniem. Była to idealna okazja aby skonfrontować posiadaną 
wiedzę z zastosowaniem praktycznym oraz zawarcia znajomości z przedstawicielami  
kół naukowych działających przy innych polskich uczelniach 
 
4. XX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Management – New challanges” 
zorganizowane na Politechnice Lubelskiej – XX Międzynarodowe Sympozjum 
Naukowe to cykliczne wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe Menedżerów 
działające na Politechnice Lubelskiej. Odbyło się w dniach15-16 maja 2012r. 
Tematyka sympozjum skupia się wokół zagadnień tj: innowacyjne techniki zarządzania 
przedsiębiorstwem 
 nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem 
 narzędzia teleinformatyczne w zarządzaniu 
 elastyczne formy zarządzania przedsiębiorstwem 
 automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie 
 zarządzanie wiedzą 
 nowe wyzwania w zarządzaniu ryzykiem 
 zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 
 marketing w zarządzaniu. 

Reprezentacja SKZJiW wzięła czynny udział w konferencji przygotowując i 
wygłaszając referat: „Rola menedżera jakości w przedsiębiorstwie funkcjonującym w 
gospodarce opartej na wiedzy”. 
 
5. Wyjazd szkoleniowo – integracyjny „Radar 2012” – Tradycyjnie we współpracy 
RWSS WE UMCS, KNE UMCS, KNZiM UMCS oraz SKNF UMCS w dniach 26-27 
października został zorganizowany wyjazd integracyjno – szkoleniowy. Wyjazd ten 
miał na celu zachęcenie nowych studentów do czynnego włączenia się w życie 
wydziału i jednocześnie uczelni.  
 Wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Podczas wyjazdu 
odbyły się prezentacje kół naukowych działających na Wydziale Ekonomicznym oraz 
liczne szkolenia przygotowane przez ich starszych członków, dodatkowo były 
zorganizowane zabawy integracyjne. 
 
6. Wyjazdowe Seminarium naukowe organizowane przez Koło Naukowe 
Zarządzania Jakością UE w Krakowie – w dniach 15-16 grudni 2012 w Krakowie 
studenci SKZJiW wzięli udział w seminarium naukowym organizowanym przez 
Studenckie Koło Zarządzania Jakością działające przy UE w Krakowie . Tematyka 
poruszana podczas seminarium dotyczyłą: metod jakościowego kierowania i 
przywództwa w firmie, wybranych aspektów zarządzania jakością m.in. narzędzi 
doskonalenia jakości, negocjacji itp. 
Dzięki wyjazdowi członkowie SKZJiW mieli okazję podyskutować na w/w 
zagadnieniami, zawrzeć nowe znajomości, rozwinąć współpracę z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Krakowie, a także poruszać kwestię planów wspólnych 
przedsięwzięć. 
Opiekę merytoryczną nad seminarium sprawuje dr Marek Salerno-Kochan, opiekun 
Studenckiego Koła Zarządzania Jakością z UE w Krakowie. 


