
Wstęp
Uniwersalizm koncepcji zarządzania jakością stwarza możliwości elastycz-

nego stosowania aparatu pojęciowego dostosowanego do współczesnych śro-
dowisk organizacji. Odpowiada również na zmiany i rozwój nowoczesnych 
koncepcji wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Interdyscy-
plinarność współczesnego podejścia do zarządzania jakością sprawia, że jego 
zakres ulega nie tylko rozszerzeniu, ale również pogłębieniu. Istota zarządzania 
jakością może być przenoszona zarówno do praktyki organizacji biznesowych, 
jak i organizacji społecznych, samorządowych czy publicznych.

Z teorii jakości wynika, że doskonalenie we wszystkich jego wymiarach jest na-
turalnym elementem zarządzania. Ma to związek z szeroko rozumianą zmiennością, 
której czynników i uwarunkowań należy poszukiwać w otoczeniu zewnętrznym 
i wewnętrznym organizacji. Osiągnięcie przez organizację stanu doskonałego jest 
z teoretycznego punktu widzenia możliwe jedynie w relatywnie krótkich okresach, 
zatem dążenie do doskonałości w zarządzaniu jakością należy rozważać w perspek-
tywie długookresowej. Wyznacza to tym samym nowe kierunki w sposobach myśle-
nia o organizacji i jej elementach, jak i w relacjach pomiędzy nimi. 

Dążenie do doskonałości można rozumieć w kilku aspektach, np. w aspekcie 
rynkowym, funkcjonalnym, zarządczym, społecznym, co jednocześnie wyznacza 
podstawy do określania kryteriów i kierunków działań (procesów) jemu służących. 
Rozwój metod stosowanych w zarządzaniu, pojawienie się nowych rozwiązań 
metodycznych nawiązują, w różnym zakresie, do zasady ciągłego doskonalenia 
w zarządzaniu jakością. Z tego powodu trudno jednoznacznie stwierdzić, które 
z nich są bardziej lub mniej przydatne. Wynika z tego, że o stopniu ich przydat-
ności w praktyce decyduje poziom rozwoju zarządzania jakością w przedsiębior-
stwie1, który może być również nazywany poziomem doskonałości organizacji 
w zarządzaniu jakością. Dlatego umiejętność łączenia różnorodności aparatu 
metodycznego pozwala na jego skuteczne wykorzystanie w dążeniu do dosko-
nałości organizacji. Każdą z metod czy koncepcji można bowiem odnieść do od-
powiedniej zasady (lub zasad) zarządzania jakością. 

Celem opracowania jest przedstawienie teoretycznych podstaw wykorzy-
stania w zarządzaniu jakością współczesnych koncepcji zarządzania, aby wy-
kazać ich związki z możliwościami doskonalenia praktyki zarządzania jakością 
w przedsiębiorstwach. 

1 Według matrycy dojrzałości przedsiębiorstwa w jakości P.B. Crosby’ego.
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Dokonany przez autorkę wybór został ograniczony do pięciu koncepcji za-
rządzania: społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, zarządzania: pro-
jektami, wiedzą, wartością, oraz modeli doskonałości opisanych w wymaganiach 
i kryteriach polskich i europejskich nagród jakości. Związki wymienionych 
koncepcji z zasadami zarządzania jakością ilustruje tabela 1.

Tabela 1. Zasady zarządzania jakością i odpowiadające im koncepcje

Zasady Koncepcje
Przywództwo CSR

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Orientacja na klienta
Zaangażowanie ludzi PM
Wzajemnie korzystne powiązania 

z dostawcami
Zarządzanie projektem

Podejmowanie decyzji na podsta-
wie faktów

KM
Zarządzanie wiedzą

Ciągłe doskonalenie QA
Nagrody jakości

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzeniem do przedstawienia wymienionych koncepcji, możliwych 
do zastosowania w zarządzaniu jakością, są treści zaprezentowane w dwóch 
pierwszych rozdziałach.

Rozdział pierwszy przedstawia zarys fi lozofi i zarządzania jakością, zwracając 
szczególną uwagę na zagadnienia związane z pojęciem doskonalenia. Na tle te-
orii jakości zostały nakreślone perspektywy doskonałości z uwzględnieniem 
zasad zarządzania jakością.

Rozdział drugi omawia kluczowe zagadnienia związane z realizacją podejścia 
systemowego oraz procesowego jako zasad zarządzania jakością. Rozważanie 
organizacji w kategorii systemu odpowiada aspektowi kompleksowości w zarzą-
dzaniu jakością. Z tego powodu przedstawiono dorobek nauki w ujęciu zarówno 
teorii systemów, jak i teorii jakości. Omówiono najbardziej istotne zagadnienia, 
po to aby przedstawić i uzasadnić istotę prezentowanych podejść. 

Podniesienie wątku dotyczącego charakterystyki i klasyfi kacji procesu w rozdzia-
le trzecim służy nie tylko systematyce pojęć. Zidentyfi kowane obszary zbieżności 
terminologii procesów wykazały możliwość integracji stosowanych w praktyce po-
dejść z teorią jakości. Pokazały ponadto, na ile stosowana w przedsiębiorstwach 
klasyfi kacja procesów różni się od normatywnego podejścia w zarządzaniu jakością. 
Rozważanie cech procesu w kategoriach zarządczych ma na celu przedstawienie 
związków zarządzania jakością z organizacją, w tym nawiązanie do teorii decyzji.

Rozdział czwarty zawiera wybrane koncepcje, które są możliwe do uwzględnie-
nia w systemach zarządzania jakością, co jednocześnie dowodzi możliwości ich in-
tegracji. Koncepcje te dotyczą strategicznego i operacyjnego poziomu zarządzania. 
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Takie ujęcie pozwala na ich rozważanie zarówno z perspektywy procesów, jak i sy-
stemu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nawiązuje, poprzez standardy 
jej oceny, do tworzenia relacji i zaufania względem benefi cjentów, co powinno mieć 
swoje odniesienie w praktyce zarządzania jakością. Jej wymiar zewnętrzny odwołu-
je się do zasady przywództwa, orientacji na klienta zewnętrznego i ciągłego dosko-
nalenia. Wymiar wewnętrzny natomiast głównie do orientacji na klienta 
wewnętrznego i zaangażowania ludzi. Wskazuje to na koncepcyjne związki społecz-
nej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i zarządzania jakością. 

Zarządzanie wiedzą, przedstawione w rozdziale piątym, odnosi się bezpośrednio 
do zasady podejmowania decyzji na podstawie faktów. Ma odniesienie do systemo-
wego i procesowego ujęcia zarządzania jakością. Ze względu na swój taktyczno-
operacyjny charakter umożliwia efektywną realizację procesów związanych 
z wykorzystaniem wiedzy. Jeśli przyjmiemy, że niski poziom wiedzy nie kształtuje 
wysokiego poziomu jakości, to między parametrami wiedzy i jakości w zarządzaniu 
zachodzą określone związki. Warunkują one osiąganie przez organizację zakładanej 
skuteczności i efektywności, co ma swoje odzwierciedlenie w tworzeniu i osiąganiu 
przewagi konkurencyjnej na rynku. Przy wprowadzaniu zmian, również w systemie 
zarządzania jakością, można z powodzeniem wykorzystywać metodologię zarzą-
dzania projektami ze względu na jej podstawową cechę – podejście procesowe. 

Rozdział szósty prezentuje obszary wiedzy, które w zarządzaniu projektami 
umożliwiają integrację ich elementów, co wpływa zarówno na skuteczność, jak 
i efektywność wprowadzanych zmian. Dlatego można mówić o wzroście jakości 
zmian organizacyjnych. 

W rozdziale siódmym przedstawiono koncepcję zarządzania wartością, która 
odpowiada na potrzeby parametryzacji efektywności zarówno systemu, jak i pro-
cesów. Wartość tworzona przez procesy systemu, różnorodna w swojej charak-
terystyce, może się stać jednym z parametrów oceny zarządzania jakością. 
Spełnienie tego warunku wymaga stosowania orientacji przedsiębiorczej, która 
będzie miała odniesienie do procesów przedsiębiorczych. Wówczas dostosowanie 
aparatu analitycznego do potrzeb wyceny (lub szacowania) wartości pozwoli 
na jej wielowymiarowe implikacje w zarządzaniu jakością. 

Przedstawiona w rozdziale ósmym koncepcja nowego zarządzania publicz-
nego wskazuje na możliwość wykorzystania dorobku zarządzania jakością w celu 
doskonalenia poziomu usług publicznych. Konceptualna zmiana modelu admi-
nistrowania w sferze publicznej stwarza podstawy do stosowania podejścia 
procesowego zorientowanego na wzrost efektywności działania. Pozwala również 
na łączenie dobrych praktyk zarządzania wiedzą, projektami i wartością, wyzna-
czając tym samym nowe nurty badawcze w sferze administracji publicznej.

W aneksie zaprezentowano współczesne modele nagród jakości. Stanowi 
on swoistą klamrę łączącą przedstawione koncepcje i podejścia. Omówione 
kryteria samooceny przedsiębiorstwa oraz tz w. metoda RADAR pozwalają 
na ocenę stopnia doskonałości zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
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Celem tak pomyślanej prezentacji wybranych zagadnień było nie tylko wyka-
zanie kierunków doskonalenia współczesnych systemów zarządzania jakością. 
Uzasadnienie potrzeby ich elastyczności względem dorobku nauk o zarządzaniu 
przedsiębiorstwem jest, zdaniem autorki, warunkiem koniecznym eliminacji 
obserwowanego zjawiska autonomii lub deprecjacji zarządzania jakością w przed-
siębiorstwach. 

Przyczynkiem do powstania książki było wieloletnie zainteresowanie autor-
ki problematyką zarządzania jakością, jak również doświadczenie zdobyte 
w projektowaniu, wdrażaniu i ocenie zarządzania jakością w polskich przed-
siębiorstwach. Rozwój nowych koncepcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem stał 
się podstawą do przemyśleń nad rozwojem doskonalenia zarządzania jakością 
we współczesnej praktyce gospodarczej. Częstość zastosowań omawianych 
koncepcji wyznaczyła zakres poruszanej problematyki z przyjętym założeniem 
istotności przedstawianych treści dla integracji koncepcji zarządzania.

Książka, która nie ma charakteru podręcznika w ścisłym tego słowa znaczeniu, 
zawiera opis koncepcji zorientowanych na zasady zarządzania jakością, stanowiące 
zasadniczą oś rozważań. Wynika to z przekonania autorki o istnieniu w polskiej li-
teraturze luki dotyczącej integracji podejść i koncepcji w zarządzaniu jakością. Pub-
likacja została pomyślana jako monografia, która z jednej strony pozwala 
na zapoznanie się z teoretycznymi podstawami omawianych zagadnień w stopniu 
wystarczającym do zrozumienia ich istoty i znaczenia dla realizacji zasad zarządza-
nia jakością, z drugiej zaś wskazuje na nowe związki jakości, a więc i możliwości 
integracji wiedzy ze współczesnymi koncepcjami stosowanymi w zarządzaniu przed-
siębiorstwem. Intencją był taki dobór treści, który skłaniałby czytelnika do przemyśleń 
i refl eksji nad wieloaspektowym charakterem zarządzania jakością i jego kontekstem 
organizacyjnym (zewnętrznym i wewnętrznym) oraz możliwością doskonalenia. 
Wynika to z przekonania autorki, że systemy zarządzania jakością mają swoje pod-
stawy w naukach o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dlatego znajdują się na styku 
dwóch dyscyplin: zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania jakością.

Treści zawarte w tej pracy mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako 
literatura w procesie kształcenia studentów, doktorantów, słuchaczy studiów 
podyplomowych w zakresie szeroko rozumianego zarządzania jakością. Adreso-
wana jest również do wyższej i średniej kadry kierowniczej przedsiębiorstw, 
pełnomocników systemu zarządzania jakością zainteresowanych rozwojem wie-
dzy o jakości. Autorka ma nadzieję, że książka przyczyni się do zwiększenia 
skuteczności i efektywności zarządzania jakością oraz pomoże w pracy tym, 
którzy na co dzień zajmują się jakością. Będzie też wdzięczna za opinie i komen-
tarze odnoszące się do treści i zakresu niniejszej publikacji przekazywane za 
pośrednictwem Wydawnictwa. Jednocześnie pragnie wyrazić podziękowanie 
Recenzentowi za sformułowanie uwag i sugestii, które przyczyniły się do pod-
niesienia wartości pracy. 

Katarzyna Szczepańska


