
WIEDZA - RAPORTY- DIAGNOZY -  ANALIZY - PRZYKŁADY

Osiem zasad zarządzania jako-
ścią elementem doskonalącym 

przedsiębiorstwo – Część I

Wstęp

W dzisiejszych czasach praktycznie 
każda organizacja, która chce 

odnosić sukcesy, być wiodącą na rynku 
i poważaną przez klienta musi dbać za-
równo o to, jak jest postrzegana przez 
otoczenie, jak również przez swoich pra-
cowników. Większość organizacji funk-
cjonujących w klastrach ma wdrożony, 
certyfikowany System Zarządzania Ja-
kością lub też zintegrowany z BHP i śro-
dowiskiem, ma świadomość zarządzania 
wiedzą i kapitałem intelektualnym w or-
ganizacji, wie jak ważny jest aspekt sze-
roko pojętego doskonalenia. 

Oczywiście nasuwają się od razu pyta-
nia: Jak najlepiej doskonalić organizację? 
Jakich używać metod i technik, jak defi-
niować narzędzia doskonalące? Co do-
skonalić? Czy tylko procesy główne, czy 
również zarządcze i pomocnicze? 

Trudno jest jednoznacznie odpowie-
dzieć na każde z tych pytań. Przedsię-
biorstwa z definicji różnią się od siebie 
– celami, które sobie stawiają, wizją, 
misją, polityką jakości, poza tym branżą, 
wielkością, sposobem zarządzania itp. 
Stąd też w żadnym z przedsiębiorstw nie 
narzuca się działań, które będą uniwer-
salnym sposobem doskonalenia, można 
jednak wskazać drogę, lub też obszary 
będące z punktu widzenia jednostki or-
ganizacyjnej kluczowe do osiągania co-
raz to wyższego poziomu funkcjonowa-
nia lub też utrzymania tego, jaki został 
już obecnie wypracowany i satysfakcjo-
nuje kadrę kierowniczą. 

Jednym z przewodników ww. działań 
stała się norma PN-EN ISO 9004:2010, 

która wskazuje aspekty zarządzania 
ukierunkowanego na trwały sukces 
przedsiębiorstwa oraz zaleca podejście 
wykorzystujące zarządzanie jakością, 
a w szczególności uświadomienie or-
ganizacjom korzyści jakie będą uzyski-
wały definiując w swoich jednostkach 
sposób zarządzania ośmioma zasadami 
wymienionymi w standardzie PN-EN ISO 
9001:2008. 

W niniejszym opracowaniu przedsta-
wiono aspekt teoretyczny ww. zasad jak 
również podano sposób ich interpretacji 
oraz implementacji w przedsiębiorstwie 
X branży mechanicznej.

Zarządzanie jakością 
w przedsiębiorstwie 

ukierunkowanym na sukces

Przedsiębiorstwo chcące odnosić suk-
cesy to takie, które ma świadomość płyn-
nego przejścia od zarządzania funkcjami 
do zarządzania procesami organizacji. 
Standard PN-EN ISO 9000:2006 definiuje 
zarządzanie jakością jako skoordynowa-
ne działania, które dotyczą kierowania 
organizacją i jej nadzorowania w oparciu 
o jakość. Działanie to przede wszystkim 
kierowanie i monitorowanie w odnie-
sieniu do jakości, zdefiniowanie polityki 
jakości i celów jakościowych, definiowa-
nie procesów, budowa mapy procesów  
z uwzględnieniem planowania, sterowa-
nia, zapewnienia i doskonalenia jakości 
(Rys.1.). 

Przedsiębiorstwo chcące odnosić suk-
cesy to takie, które ma świadomość płyn-
nego przejścia od zarządzania funkcjami 
do zarządzania procesami organizacji. 
Standard PN-EN ISO 9000:2006 definiuje 
zarządzanie jakością jako skoordynowa-
ne działania, które dotyczą kierowania

eBook Czasopismo  Ekonomia i Zarządzanie www.czasopismoeiz.com.pl



eBook Czasopismo  Ekonomia i Zarządzanie www.czasopismoeiz.com.pl

organizacją i jej nadzorowania w oparciu
o jakość. Działanie to przede wszystkim 
kierowanie i monitorowanie w odnie-
sieniu do jakości, zdefiniowanie polityki 
jakości i celów jakościowych, definiowa-
nie procesów, budowa mapy procesów 
z uwzględnieniem planowania, sterowa-
nia, zapewnienia i doskonalenia jakości 
(Rys.1.).

Warty zaakcentowania jest sposób 
podejścia w organizacjach do procesów, 
dziś, bowiem zarządzanie przedsiębior-
stwem ukierunkowanym na jakość to 
przede wszystkim postrzeganie siebie 
jako jednostki złożonej z wielu procesów. 
W praktyce nie wiele jest przypadków, 
aby proces był pozostawiony sam sobie, 
procesy są  ze sobą powiązane, tworząc 
symptomatyczny łańcuch procesów, 
gdzie dominanty wyjściowe są jedno-
cześnie dominantami wejściowymi na-
stępnego procesu lub też istotną bazą 
informacji dla procesów występujących 
równolegle. Przy takich założeniach 
kształtuje się proces całościowy jed-

nostki organizacyjnej uwzględniającej 
zasoby niematerialne i materialne oraz 
wymagania i zadowolenie klienta (Rys.2.) 
[Dudek 2002, 159-209].

Zarządzanie jakością w organizacji 
jest więc realizowane poprzez zarzą-
dzanie jej procesami w dwóch obsza-
rach, a to: definiowania, kształtowania 

i funkcjonowania procesów oraz jako-
ści produktu, jakości usługi lub też in-
formacji modyfikowanych w procesach 
[Rączja i Tabor 2004]. Z punktu widze-
nia menadżerów organizacji taka forma 
zarządzania dokonuje się zarówno na 
poziomie strategicznym, taktycznym                              
i operacyjnym filozofii zarządzania przez 
jakość (Rys.3.) [Hernas i Gajda 2006; Du-
dek-Burlikowska 2010].

Dla tak opisanego sposobu zarzą-
dzania organizacją ukierunkowaną na 
procesy i jakość nieodzowna jest rów-
nież świadomość kreowania wiedzy                                   
i kapitału intelektualnego. W myśl filo-
zofii japońskiej zawsze człowiek będzie

Rys. 1. Interpretacja pojęcia zarządzanie jakością.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 9000:2006.
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źródłem nowej wiedzy. Zgodnie z ta-
kim podejściem kształtowanie wiedzy 
to nie tylko mechaniczne „przetwarza-
nie” informacji, to także tworzenie no-
wej wiedzy opierającej się na dotarciu 
do głęboko ukrytych i czasami subiek-
tywnych spostrzeżeń pracowników,

ich intuicyjnych przeczuć oraz możli-
wości udostępnieniu tych przemyśleń 
pozostałym pracownikom organizacji w 
celu ich weryfikacji,  jeżeli zachodzi taka 
konieczność,  a następnie wdrożeniu jej 
do procesów organizacji [Nonaka i Take-
uchi 2000, Nonaka 2008].

Rys. 2. Przedsiębiorstwo ukierunkowane na procesy, a to: pg – procesy główne, pz – 
procesy zarządcze, pp – procesy pomocnicze.

Źródło:  opracowanie własne.

Rys. 3. Koncepcja zarządzania procesami  w organizacji zorientowanej na jakość.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie [Hernas i Gajda 2006].


