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  PN-EN ISO ٩٠٠٠. Systemy zarządzania jakością. 

Podstawy i terminologia (Norma Europejska EN ISO ٩٠٠٠:٢٠٠٥ ma 
status Polskiej Normy), pkt ٠٫٢, Polski Komitet Normalizacyjny, 
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 R. McAdam, D. Leonard, Developing TQM: The 

Knowledge Management Contribution, „Journal of General 
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R. Yu-Yuan Hung, B. Ya-

Hui Lien, S. C. Fang, G. N. McLean, Knowledge as a Facilitator for 
Enhancing Innovation Performance through Total Quality 
Management, „Total Quality Management & Business Excellence” 
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 Zarządzanie jakością ma trzy różne wymiary: normatywny, 
koncepcyjny i oparty o wartości organizacyjne. 
 Poziom normatywny oznacza, że organizacje wykorzystują 
różne międzynarodowe normy zarządzania jakością, środowiskiem, 
bhp, bezpieczeństwem. Coraz większą popularnością cieszą się normy 
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu czy też zapewnienia 
jakości w procesach zewnętrznych. 
 Najczęściej struktura takich norm przewiduje nadzorowanie 
dokumentacji i zapisów jakościowych, wyznaczenie 
odpowiedzialności i uprawnień pracowniczych, nadzorowanie 
procesów zewnętrznych, ocenę kompetencji i szkolenia (szerzej 
procesy zarządzania zasobami ludzkimi), podejmowanie działań 
doskonalących, analizę danych oraz badanie satysfakcji klienta. 
Kluczem do osiągania jakości jest w tym przypadku tzw. podejście 
systemowe. Zgodnie z normą terminologiczna ISO ٩٠٠٠ 
„Zidentyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie 
powiązanymi procesami jako systemami przyczyniania się do 
zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji w osiąganiu 
celów”( PN-EN ISO ٩٠٠٠. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i 
terminologia (Norma Europejska EN ISO ٩٠٠٠:٢٠٠٥ ma status 
Polskiej Normy), pkt ٠٫٢, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 
٢٠٠٦, s.٩.). W praktyce więc, aby osiągać zaplanowaną jakość należy 
pamiętać o tych wszystkich działaniach, które wynikają bezpośrednio 
z norm ISO. 
 Musimy jednak pamiętać, że sam system zarządzania jakością 
jest często tylko wstępem do wprowadzania koncepcji TQM. „TQM 
to filozofia i styl zarządzania, który polega na odpowiedzialności 
wszystkich pracowników za jakość dla klientów. Każde zadanie w 
TQM jest traktowane jako proces zachodzący w relacjach klient–
dostawca. Wyjście procesu może być wejściem innego procesu. Jego 
celem jest usatysfakcjonowanie klientów poprzez zaspokajanie ich 
potrzeb z uwzględnieniem kosztów jakości. TQM to zrozumiały 
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system planowania i kontrolowania wszystkich biznesowych funkcji, 
zorientowany na zaspokajanie potrzeb i/lub wyprzedzaniu oczekiwań 
klientów. To filozofia zarządzania uwzględniająca zaangażowanie 
pracowników, ustawiczne doskonalenie, pomiar, ale również 
stosowanie odpowiednich technik jakości i dokumentacji”( G. Dale 
Barrie, Managing Quality, Oxford Blackwell ١٩٩٩, s. ١٥.). 
 TQM nie jest jakąś metodą zarządzania. To raczej koncepcja 
pozwalającą na doskonalenie jakości we wszystkich obszarach 
funkcjonowania organizacji. Bardzo duże znaczenie przywiązuje się 
tutaj do odpowiednich sposobów zarządzania ludźmi (ich 
motywowania, zaangażowania, wynagradzania za pomysły służące 
doskonaleniu organizacji). Zarządzanie przez jakość ma wiele 
elementów wspólnych z reengineeringiem, zarządzaniem wiedzą, 
filozofią kaizen, lean manufacturingiem, koncepcją marketingu 
wewnętrznego  
oraz zasadami społecznej odpowiedzialności.  
 Reengineering jest koncepcją radykalnego przeprojektowania 
organizacji. Podobnie jednak, jak TQM przywiązuje duże znaczenie 
do stosowania podejścia procesowego. Doprowadza do 
przeprojektowania struktur organizacyjnych (od struktury 
funkcjonalnej po procesową). 
 Podstawowe założenia zarządzania wiedzą są wykorzystywane 
do wzmacniania pozycji TQM(R. McAdam, D. Leonard, Developing TQM: 
The Knowledge Management Contribution, „Journal of General Management” 
٢٠٠١(٤)٢٦, s. ٦١–٤٧.). Obydwie koncepcje dobrze się uzupełniają w 
realizacji programów innowacyjnych(R. Yu-Yuan Hung, B. Ya-Hui Lien, S. 
C. Fang, G. N. McLean, Knowledge as a Facilitator for Enhancing Innovation 
Performance through Total Quality Management, „Total Quality Management & 
Business Excellence” ٢٠١٠(٤)٢١,s. ٤٣٨–٤٢٥.). Wiedza a ścisłej procesy jej 
gromadzenia, przechowywania, ponownego wykorzystywania , 
integrowania itp. zawsze odgrywały kluczową rolę zarówno 
w zarządzaniu jakością i projektami ,w analizie danych. I dlatego 
integracja obydwu koncepcji jest zalecana wszelkim firmom 
innowacyjnym. 
 Relacje miedzy TQM a koncepcją kaizen są różnie 
interpretowane w literaturze. Cechą wspólna obydwu koncepcji jest 
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przekonanie o roli i znaczeniu zaangażowania pracowników. I 
słusznie ponieważ zdecydowana większość programów TQM upada 
ze względu na brak zaangażowania kierownictwa. Ponadto kaizen 
wymaga orientacji na klienta, dyscypliny, aktywności małych grup 
roboczych, networkingu, automatyzacji oraz empowermentu 
grupowego. Wykorzystuje: just-in-time, TPM, six-sigmę, Poka-Yoke 
i kanban. Podobnie czyni to TQM i lean manufacturing.  
 Obecnie w różnych organizacjach koncepcja lean przeżywa 
swój  renesans. Już nie tylko firmy przemysłowe czerpią  korzyści, 
jakie niesie stosowanie LM, ale również firmy usługowe (w branży 
medycznej, organizacje szkoleniowe- nawet szkoły wyższe). W LM 
walczymy ze źródłami marynarstwa (niepotrzebne ruchy, transport, 
magazynowanie, nieodpowiednie rozmieszczenie maszyn i urządzeń). 
Słowem analizujemy cały proces pod kątem uzyskiwania wartości 
dodanej dla klienta. Marketing wewnętrzny (Internal Marketing – IT) 
jest koncepcją polegającą na stosowaniu zasad marketingu w 
zarządzaniu organizacją. 
Wspólne obszary TQM oraz marketingu wewnętrznego mogą być 
upatrywane w: 

 integracyjnym działaniu TQM i IM, 

 realizacji idei klienta wewnętrznego, 
 ograniczeniu kontroli i wprowadzeniu audytów marketingu i 

jakości, 
 wzmacnianiu systemu społecznego organizacji(M. Bugdol, 

Zarządzanie pracownikami– klientami wewnętrznymi w 
organizacjach projakościowych, Difin, Warszawa ٢٠١١, s. 
٣٠.). 

 W praktyce trwa dyskusja, na ile etyczne są te organizacje, 
które same głoszą ,że posługują się zasadami społecznej 
odpowiedzialności biznesu. TQM posiada wiele cech wspólnych z 
koncepcją Corporate Social Responsibility. Dlaczego? W modelach 
doskonałości (np. w modelu EFQM) wartości etyczne i zasady 
społecznej odpowiedzialność są również uwzględniane. Dlatego w 
praktyce podejmowane są próby integracji CSR i TQM. 
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 W procesie doskonalenia jakości ważne są zarówno zasady 
jakości ,jak i unikanie tzw. chorób śmiertelnych organizacji. Do zasad 
zarządzania jakością zaliczamy: zaangażowanie ludzi, podejście 
procesowe, podejście systemowe do zarządzania, ciągłe doskonalenie, 
podejmowanie decyzji na podstawie faktów, wzajemnie korzystne 
powiązania z dostawcami. Natomiast do chorób śmiertelnych 
organizacji E. Deming zaliczył:  

 brak ustawicznych celów w planowaniu nowych produktów i 
usług, 

 koncentrację na celach krótkoterminowych, myślenie tymi 
kategoriami,  

 ocenę osiągniętych wyników ,ranking zasług, 
 mobilność zarządzających, 

 zarządzanie tyko poprzez widoczne liczby, ignorowanie 
niewidzialnych liczb,  

 nadmiar kosztów medycznych , 

 nadmiar kosztów odpowiedzialności. 
 Współcześnie jednak zauważa się, że zarządzanie jakością 
musi uwzględniać znaczenie wartości etycznych i organizacyjnych. 
Wszelkie wartości autoteliczne, instrumentalne, indywidualne, 
społeczne i etyczne odgrywają bardzo dużą rolę w zarządzaniu. 
Wyznaczają cele działalności, sposoby realizacji celów, zachowania i 
postawy wobec pracy oraz innych ludzi. 
 Do wartości sprzyjających zarządzaniu jakością zalicza się: 
satysfakcje, zaangażowanie, zaufanie, sprawiedliwość organizacyjną. 
 Już z tak krótkiego wstępu wynika, że praca doktora Hakima 
Husaina pozwala patrzeć na problematykę zarządzania jakością w 
sposób holistyczny, pełny. Można ją polecić nie tylko studentom 
kierunków ekonomicznych, ale przede wszystkim praktykom 
zarządzania, szczególnie tym wszystkim, którzy myślą o poprawie 
jakości wyrobów i usług. Planują prowadzenie działalności 
biznesowej w etyczny, uporządkowany sposób. Zaproponowane 
rozwiązania są cenne dla osób rozpoczynających działalność 
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gospodarczą. Mogą oni rozpocząć proces doskonalenia jakości od 
rozwiązań normatywnych a dopiero później pomyśleć nad 
wdrożeniem zasad lean, zarządzania wiedzą itp. 
 Wszystkim Państwu bardzo serdecznie polecam lekturę książki 
Pana doktora Hakima Huseina. 
 
Prof. dr hab. Marek Bugdol 
Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
Uniwersytet Jagielloński 
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