
Anna Bielawa

Wiedza jako czynnik kreujący
elastyczność i kreatywność
przedsiębiorstwa zarządzanego
przez jakość
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 7, 409-420

2008



STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 7

Anna Bielawa

WIEDZA JAKO CZYNNIK KREUJĄCY ELASTYCZNOŚĆ 

I KREATYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 

ZARZĄDZANEGO PRZEZ JAKOŚĆ

Wprowadzenie

Zarządzanie przez jakość niezmiennie kojarzy się i wiąże z Japonią, jej kulturą 
i japońskim stylem zarządzania. Według E.W. Deminga „w przyszłości będą 
tylko dwa typy przedsiębiorstw – te, które wprowadziły jakość totalną, i te, które 
wypadły z biznesu”. Dlatego aby odnosić sukcesy, stale dostosowywać się do wy-
magań i oczekiwań klientów i być o krok przed konkurencją, przedsiębiorstwa 
są zmuszone trwać w niekończącym się procesie usprawnień. Współczesna orga-
nizacja musi być elastyczna i skłonna do zmian, których oczekują konsumenci. 
Powinna stale poszukiwać nowych, innowacyjnych rozwiązań, kreować nowe 
metody, twórcze pomysły, głównie poprzez poszerzanie swojej wiedzy i uczenie 
się. Można stwierdzić zatem, że jakość to niekończąca się edukacja1.

Systemy zarządzania jakością zakładają ciągłe usprawnianie wszystkich obsza-
rów działalności przedsiębiorstwa poprzez poszukiwanie nowych metod i narzędzi 
doskonalenia, takich jak: wiedza, informacje, kapitał, innowacje, technologie itp. 
Ważnym elementem systemów zarządzania jakością jest zarządzanie wiedzą, któ-
rego elementami składowymi są: wiedza, informacje i dane. Dane transformowane 
są w informacje, które następnie, łączone z doświadczeniem, tworzą wiedzę.

Zarządzanie wiedzą integruje w całość wszystkie procesy w obszarach kre-

atywności, innowacyjności, wiedzy o kliencie i ukierunkowania na niego, stoso-

1  J. Frąś, M. Gołębiowski, A. Bielawa, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2006, s. 213.
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wania najlepszych praktyk, uczenia się i rozwijania umiejętności, wartości celów 
racjonalności postępowania oraz rachunkowości i fi nansów z radykalnie nowymi 
technikami i technologiami informacyjnymi i informatycznymi2.

1. Wiedza i zarządzanie wiedzą a zarządzanie jakością

Wiedza coraz częściej uznawana jest za podstawowy atrybut przewagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorstwa, jest sposobem na doskonalenie produktów, usług 
i procesów, lub może stanowić podstawową działalność organizacji. Zarządzanie 
wiedzą jest więc fundamentalną zmianą sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, 
efektywnie wykorzystującą posiadany potencjał, którego nie można zaliczyć do 
zasobów rzeczowych lub fi nansowych. Składają się na nie wszelkiego rodza-
ju umiejętności, pomysły i wiedza poszczególnych pracowników, jak też całej 
organizacji, patenty i inne wartości niematerialne i prawne, relacje z klientami 
i dostawcami, a także metodologie i narzędzia3.

Przez długi czas koncepcje zarządzania funkcjonowały w przedsiębiorstwach 
osobno w oparciu o odrębne systemy informacyjne, nie wspierając się i nie współ-
działając, kładąc jedynie nacisk na dany aspekt funkcjonowania fi rmy, charakte-
rystyczny dla danej koncepcji. Zintegrowanie zarządzania jakością i zarządzania 
wiedzą jest w stanie ograniczyć chaos organizacyjny i przy wykorzystaniu efektu 
synergii stworzyć możliwości większego rozwoju organizacji. Współistnienie obu 
koncepcji jest możliwe dzięki cechom wspólnym, jakie zauważa się pomiędzy 
nimi. Do najważniejszych zaliczyć można:

ciągłe dążenie do doskonałości, –
orientację na klienta, –
wzajemne korzystne relacje z dostawcami, –
podejście procesowe, –
podejście systemowe, –
przywództwo, –
powszechne zaangażowanie ludzi i rozwój człowieka, –
orientację na fakty, dane oraz naukowe i logiczne podejście do problemu. –

Szczegółowo płaszczyzny współdziałania koncepcji zarządzania jakością i za-

rządzania wiedzą przedstawia tabela 1.

2  E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 291.
3  K. Owczarek, Narzędzia zarządzania wiedzą, s. 1 (http://panda.bg.univ.gda.pl/~strateg/

html/ref_6.htm).
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Tabela 1. Cechy wspólne zarządzania jakością i zarządzania wiedzą

Cechy wspólne Zarządzanie jakością Zarządzanie wiedzą

Ciągłe dążenie 
do doskonałości

Podstawą doskonalenia jest zdobywanie wiedzy, a im lepiej przedsiębiorstwo potrafi  
zarządzać tym procesem, tym większą uzyskuje poprawę jakości swoich produktów 

(konieczność opracowania strategii uczenia się, będącej przejawem orientacji 
długookresowej, specyfi cznej dla obu koncepcji). 

Organizacja nieustannie dąży do opti-
mum, jakim jest ideowa „doskonałość”.

Pracownicy nieustannie dążą do zdoby-
wania coraz to większej wiedzy, wyższych 
kwalifi kacji, nowych umiejętności, wiedza 
nie ma granic.

Nastawienie 
proklientowskie

Zrozumienie potrzeb klientów i próba ich zaspokojenia 
jako kluczowy czynnik sukcesu fi rmy.

Wymagania klienta zewnętrznego 
decydują o defi niowaniu jakości, stopień 
zadowolenia klienta to podstawowy 
wyznacznik efektywności zarządzania.

Otwarta struktura organizacyjna zmniejsza 
dystans pomiędzy producentem 
a odbiorcami, ułatwia pozyskiwanie 
informacji dotyczących pożądanej 
i rzeczywistej jakości produktu.

Wzajemne korzystne 
relacje z dostawcami

Zarządzanie wiedzą o dostawcach w celu uzyskania wyższej jakości produktów 
i procesów.

Tworzenie jakości wytwarzanych 
produktów już na etapie zaopatrzenia.

Zdobywanie wiedzy na temat zależności 
działań obu stron i wzajemnie korzystnej 
współpracy.

Podejście procesowe

Zdefi niowanie wszystkich procesów realizowanych w fi rmie, pomiar ich efektywności 
i podporządkowanie im struktury organizacyjnej oraz poprawa współpracy pomiędzy 

komórkami przedsiębiorstwa.

Zarządzanie procesami w oparciu 
o metodę PDCA

Procesy gromadzenia, kreowania, 
dzielenia się wiedzą, stosowania 
i jej zachowywania.

Podejście systemowe

Zarządzanie wzajemnie powiązanymi ze sobą procesami i ich nadzorowanie, 
w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Myślenie systemowe pozwala unikać błę-
dów jakościowych i doskonalić działania

Myślenie systemowe sprzyja tworzeniu 
wiedzy organizacyjnej i jej ciągłemu 
rozwojowi.

Przywództwo

Przywódca, który potrafi  poprowadzić za sobą „pracowników-partnerów”, 
nakłonić ich do słuchania i realizowania wyznaczonych celów.

Kadra kierownicza przyjmuje postawę 
przywódczą, aby doprowadzić do wysoko 
jakościowej pracy swoich pracowników.

Menedżerowie nakłaniają pracowników 
do ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy 
na rzecz realizacji celów i zadań organizacji.

Powszechne
zaangażowanie ludzi 
i rozwój człowieka

Współpraca kierownictwa oraz całej załogi w podejmowanych przedsięwzięciach 
i wykonywanych projektach. Szkolenia i kursy oraz edukacja zawodowa.

Wykorzystanie potencjału twórczego 
każdego pracownika.

Współpraca miedzy pracownikami 
zwiększa częstotliwość przepływu 
informacji, co korzystnie wpływa na 
powiększanie się efektu synergicznego.
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Cechy wspólne Zarządzanie jakością Zarządzanie wiedzą

Orientacja na fakty, 
dane oraz naukowe 
i logiczne podejście 
do problemu

Wyciąganie wniosków z przeszłości i opieranie się na racjonalnym zarządzaniu 
(również w oparciu o technologie informatyczne).

Gromadzenie wiarygodnych danych 
i ich profesjonalna analiza w celu 
doskonalenia, utrzymania odpowiedniej 
jakości i zapobiegania błędom.

Gromadzenie, przepływ i analiza danych, 
wyciąganie wniosków i podejmowanie 
decyzji jako podstawa zarządzania 
wiedzą.

Źródło: T. Kołakowski, E. Tabaszewska, Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą 
– płaszczyzny współdziałania w organizacji, „Problemy Jakości” nr 10, 2006 r., s. 15.

Ponadto można wyodrębnić pewne wymagania zarządzania wiedzą w przed-

siębiorstwie w normie PN-EN ISO 9001:2001, to jest4:

organizacja powinna zapewnić a) dostępność zasobów i informacji nie-

zbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania zdefi niowanych 

procesów;

najwyższe kierownictwo powinno dostarczyć dowód swojego zaangażo-b) 

wania w tworzenie i wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz ciągłe 

doskonalenie jego skuteczności między innymi poprzez zapewnienie do-

stępności zasobów (w tym zasobów intelektualnych, wiedzy);

organizacja powinna określić i zapewnić c) zasoby potrzebne do: wdrażania 

i utrzymywania zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia jego skutecz-

ności oraz w celu zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego 

wymagań;

personel wykonujący pracę wpływającą na jakość wyrobu powinien być d) 

kompetentny na podstawie odpowiedniego wykształcenia, szkolenia, 

umiejętności i doświadczenia (wiedza indywidualna);

organizacja powinna określić niezbędne e) kompetencje personelu wyko-

nującego czynności mające wpływ na jakość wyrobu, zapewnić szkolenie 

lub podjąć inne działania w celu zaspokojenia tych potrzeb, ocenić sku-

teczność podjętych działań, zapewnić, aby personel był świadomy istoty 

i ważności swoich działań i sposobu, w jaki przyczynia się do osiągania ce-

lów organizacji, utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, 

szkolenia, umiejętności i doświadczenia;

planując realizację wyrobu organizacja powinna określić między innymi f ) 

potrzeby dotyczące ustanowienia procesów, dokumentów oraz zapewnie-

nia zasobów specyfi cznych dla wyrobu;

4  J. Ejdys, Zarządzanie jakością – czynnikiem doskonalenia systemów zarządzania, „Problemy 
Jakości” 2007, nr 5, s. 15.
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organizacja powinna określić i wdrożyć skuteczne ustalenia związane g) 

z komunikacją z klientem, dotyczące informacji o wyrobie oraz informacji 

zwrotnej od klienta;

organizacja powinna planować i realizować proces produkcji w sposób h) 

nadzorowany miedzy innymi poprzez zapewnienie dostępności infor-

macji, na podstawie których określono właściwości wyrobu;

jako jeden z mierników funkcjonowania systemu zarządzania jakością or-i) 

ganizacja powinna monitorować informacje dotyczące percepcji klienta 

co do tego, czy spełniła jego wymagania, norma nakłada obowiązek okre-

ślenia metod uzyskiwania i wykorzystywania tych informacji;

organizacja powinnaj)  zbierać i analizować odpowiednie dane w celu wy-

kazania przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością oraz 

w celu ciągłego doskonalenia systemu;

analiza danych powinna dostarczyć informacjik)  dotyczących: zadowole-

nia klienta, zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu, właściwości 

i trendów procesów i wyrobów oraz dostawców.

Niestety norma ISO zawiera przede wszystkim zapisy dotyczące zarządzania 

wiedzą jawną, którą dzięki sformalizowaniu łatwo przekazywać i rozpowszechniać. 

Dla przedsiębiorstwa również bardzo istotna jest wiedza cicha, którą jednak trudno 

przekazywać innym osobom, z powodu braku jej skodyfi kowania, ujęcia w słowa 

lub obrazy. Dlatego, jak wskazuje norma, bardzo ważną rolę odgrywają audytorzy 

i naczelne kierownictwo, którzy, wykorzystując audity wewnętrzne oraz przeglądy 

systemu zarządzania jakością, powinni dążyć do doskonalenia systemu poprzez 

zarządzanie wiedzą w organizacji. Są zatem zobowiązani do tworzenia wiedzy 

i zastosowania jej w przedsiębiorstwie. Ich zadaniem jest również przekazywanie 

wiedzy jawnej i cichej i opierając się na modelu spirali wiedzy (rysunek 1) Nonaki 

i Takeuchiego, realizowanie procesu nazwanego uczeniem się przez działanie 

(learning by doing).

Zarządzanie wiedzą na zasadzie „spirali” to powtarzający się cykl czterech 

procesów konwersji wiedzy:

socjalizacji – , czyli zamiany wiedzy cichej (ukrytej) w wiedzę cichą 

(ukrytą),

wyjaśniania – , czyli zamiany wiedzy cichej (ukrytej) w wiedzę formalną 

(dostępną),
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asocjacji – , czyli zamiany wiedzy formalnej (dostępnej) w wiedzę formalną 

(dostępną),

internalizacji – , czyli zamiany wiedzy formalnej (dostępnej) w wiedzę cichą 

(ukrytą).

Model japoński zarządzania wiedzą opiera się na następujących zasadach5:

wiedza nie jest postrzegana jedynie jako zbiór danych i informacji, które a) 

można gromadzić w bazach komputerowych, na wiedzę składają się też 

wartości, emocje, przeczucia;

pod pojęciem zarządzania wiedzą w fi rmie powinno się też kryć jej kre-b) 

owanie;

każda osoba w organizacji jest zaangażowana w tworzenie wiedzy;c) 

szczególne miejsce w procesie tworzenia wiedzy zajmują menedżerowie d) 

średniego szczebla.

Rys. 1. Spirala wiedzy

Źródło: J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002, s. 404.

5  A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym – koncepcje 
i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002, s. 28.

Socjalizacja 
(wiedza podzielana) 

Wyjaśnienie 
(wiedza konceptualna) 
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(wiedza operacyjna) 
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(wiedza usystematyzowana) 

Dialog 
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elementów 

wiedzy 
Operacje 

Uczenie się przez działanie 
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Należyte wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności i kreatywności czynnika 

ludzkiego znajduje swoje odzwierciedlenie w efektywniejszym i sprawniejszym 

wdrażaniu systemu zarządzania jakością, a w późniejszym czasie również w jego 

doskonaleniu. Przyszłość przedsiębiorstwa i jego progres jest uzależniony od 

umiejętności wprowadzania nowych, lepszych sposobów zaspokajania potrzeb 

klientów zewnętrznych i wewnętrznych (pracowników) oraz znajdowania no-

wych rynków zbytu. Pracownikom powinno się stworzyć odpowiednie warunki, 

by mogli korzystać ze swojej wyobraźni, odwagi i inicjatywy. Czynnik ludzki, 

elastyczny, jest w stanie błyskawicznie dostosować się do zmian, a właściwie 

zarządzany przynosi wymierne efekty. Dostarcza pracę, uzdolnienia, twórczość, 

energię. Umotywowana i świadoma załoga to klucz do wzrostu efektywności 

fi rmy i ważny czynnik sukcesu rynkowego6.

2. Tworzenie i doskonalenie jakości poprzez zarządzanie wiedzą

Kształtowanie jakości i jej doskonalenie zależy przede wszystkim od czynnika 

ludzkiego. Kierownictwo i pracownicy powinni dążyć do pozyskiwania, pogłębia-

nia, rozpowszechniania wiedzy, czyli realizować podstawowe procesy zarządzania 

wiedzą (rysunek 2), zmierzając do osiągnięcia założonych celów jakościowych.

Lokalizowanie wiedzy powoduje, że członkami zespołów zostają profesjonali-

ści w swojej dziedzinie wraz z odpowiednimi umiejętnościami interpersonalnymi. 

Możliwe jest także śledzenie więzi nieformalnych i korzystanie z wiedzy na ich 

temat przy doborze osób do pracy grupowej. Pracownicy dysponują przy tym infor-

macjami na temat ekspertów zewnętrznych, z którymi w razie konieczności mogą 

nawiązać współpracę. Jednak największa korzyść z lokalizowania wiedzy wiąże 

się z posiadaniem informacji na temat potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie pozy-

skiwania i tworzenia nowej wiedzy, ściśle związanej z celami jakościowymi7.

Głównym źródłem pozyskiwania wiedzy są zasoby zewnętrzne, tj. klienci, 

dostawcy, fi rmy konkurencyjne lub zatrudnieni eksperci8. W celu wytworzenia 

potrzebnej w organizacji wiedzy trzeba określić lukę wiedzy w przedsiębiorstwie, 

czyli odchylenia między tym, co wiedzą jej członkowie, a tym, co powinni wie-

6  E. Skrzypek, Jakość i efektywność, op. cit., s. 293.
7  T. Kołakowski, E. Tabaszewska, Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą – płaszczyzny 

współdziałania w organizacji, „Problemy Jakości” nr 10, 2006 r., s. 14-15.
8  G. Probst, S. Raub, K. Romhard, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Ofi cyna Ekonomiczna, 

Kraków, 2002, s. 42-43.
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dzieć. Tworzenie wiedzy nie jest zwyczajnym procesem uczenia się od innych. 

Wiedza powinna być budowana samodzielnie, a to wymaga intensywnych i róż-

norodnych interakcji między członkami organizacji. W ich trakcie pracownicy 

nie tylko uczą się, ale i podzielają z innymi określoną wiedzę9.

Rys. 2. Kluczowe procesy zarządzania wiedzą

Źródło: G. Probst, S. Raub, K. Romhard, Zarządzanie wiedzą w organizacji, 
Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków, 2002, s. 42.

Rozwijanie wiedzy następuje między innymi dzięki pracy zespołów w orga-

nizacji10. Ten etap zarządzania wymaga poznania w fi rmie stosunku do nowych 

pomysłów i sposobu, w jaki wykorzystywana jest kreatywność pracowników11. 

Zarządzanie wiedzą ma sens o tyle, o ile czynnik ludzki ma w nim odpowiednie 

miejsce12. Ludzie w organizacji kreują i wykorzystują wszystkie składniki zasobów 

intelektualnych. Wspierani właściwą informacją pozyskują wiedzę i mądrość, 

a tym samym przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa13.

9  J. Stankiewicz, Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, część 1, Redakcja Wydawnictw 
Matematyczno-Ekonomicznych, Zielona Góra, 2002, s. 342.

10  T. Kołakowski, E. Tabaszewska, Zarządzanie jakością..., op. cit., s. 15.
11  G. Probst, S. Raub, K. Romhard, Zarządzanie…, op. cit., s. 43.
12  Z. Szyjewski, J.K. Grabary, J.S. Nowak, Efektywność zastosowań systemów informatycznych, 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa–Szczyrk, 2003, s. 229.
13  I.P. Rutkowski, Zasoby intelektualne fi rmy i inteligentny system informacyjny strategii marke-

tingowej, „Marketing i Rynek”, 2003, nr 1, s. 9.

Lokalizowanie 
wiedzy 

Zachowywanie 
wiedzy 

Pozyskiwanie 
wiedzy 

Wykorzystywanie 
wiedzy 

Rozwijanie wiedzy Dzielenie się wiedzą
i rozpowszechnianie jej 
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Dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie to procesy, dzięki którym poje-

dyncze, wyizolowane informacje lub umiejętności przekształcone zostają w zasoby 

wiedzy służące całej organizacji14. Proces ten ułatwia odpowiednia kultura or-

ganizacyjna, zapewniająca współdziałanie wszystkich członków organizacji oraz 

płynny przepływ informacji.

Wykorzystywanie wiedzy powinno być realizowane z zastosowaniem nowo-

czesnych technologii informacyjnych. Pracownicy mają do dyspozycji hurtownie 

danych, bazy wiedzy czy systemy wspomagania pracy grupowej. Kadra kierownicza 

może także korzystać z takich systemów informatycznych, jak: systemy infor-

mowania kierownictwa, systemy ekspertowe czy systemy wspomagania decyzji. 

Zapewnienie pracownikom tego rodzaju narzędzi sprawia, że dysponują potrzeb-

nymi informacjami i wiedzą w sposób całkowicie nieograniczony, niezależnie od 

wykorzystywania ich przez inne osoby. Podejmowane decyzje są trafniejsze dzięki 

oparciu ich na skodyfi kowanej wiedzy eksperckiej. Wykorzystanie informatyki 

pozwala także na większe zaangażowanie w realizację celów przedsiębiorstwa 

dostawców, jak i klientów, którzy mają większe możliwości wpływania na ofertę 

fi rmy. Nadzorowanie procesu zachowywania wiedzy zapewnia realizację dwóch 

podstawowych celów: po pierwsze umożliwia korzystanie przez pracowników 

z wiedzy wytworzonej przez inne osoby, a po drugie sprawia, że nowa wiedza nie 

zostanie utracona, lecz zapisana i w przyszłości udostępniona innym15.

Tabela 2 w sposób syntetyczny przedstawia wpływ kluczowych procesów 

zarządzania wiedzą na zarządzanie jakością.

Tabela 2. Procesy zarządzania wiedzą a zarządzanie jakością

Proces zarządzania 
wiedzą

Cel realizacji procesu Element zarządzania jakością

Lokalizowanie Określenie luki wiedzy
Sprawdzenie, czy obecnie jesteśmy 
w stanie spełnić oczekiwania klienta

Pozyskiwanie
Likwidowanie 

luki wiedzy

Zdobywanie wiedzy zewnętrznej potrzeb-
nej do spełnienia wymagań klienta, 

stwierdzonych i przewidywanych

Dzielenie się 
i rozpowszechnianie

Dać wiedzę temu, 
kto jej potrzebuje

Sprawdzić, czy wszyscy pracownicy 
dysponowali wiedzą potrzebną 

do spełnienia wymagań jakościowych

14  G. Probst, S. Raub, K. Romhard, Zarządzanie…, op. cit., s. 43.
15  T. Kołakowski, E. Tabaszewska, Zarządzanie jakością..., op. cit., s. 15-16.
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Proces zarządzania 
wiedzą

Cel realizacji procesu Element zarządzania jakością

Wykorzystywanie
Zapewnić użytkownikom 

wiedzy łatwość 
jej wykorzystania

Sprawić, aby pracownicy wykorzystywali 
wiedzę potrzebną do spełnienia wymagań 

jakościowych

Zachowywanie
Zapewnić możliwość 

korzystania z własnych 
doświadczeń

Zapewnić stałą jakość – zadanie systemu 
zarządzania jakością (dokumentacja 

systemu jako podstawa jego funkcjonowania)

Źródło: T. Kołakowski, E. Tabaszewska, Zarządzanie jakością..., s. 16.

3. Elastyczność i kreatywność organizacji doskonalącej się

Elastyczną jest ta organizacja, której struktura i kultura umożliwiają szybkie 

dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów, wymogów konkuren-

cji16. Dlatego można stwierdzić, że organizacja idealnie elastyczna charakteryzuje 

się następującymi cechami17:

zdolnością do nadążania za zmianami otoczenia i rozwijania się szybciej  –

niż konkurenci,

sprawnym systemem poznawania opinii klientów i szybkiego reagowania  –

na ich oczekiwania,

krótkimi procesami decyzyjnymi – płaską strukturą, uprawomocnieniem  –

pracowników wykonawczych,

personelem przyzwyczajonym do zmian, –

strukturą, w której podziały są płynne, granice między szczeblami i dzia- –

łami takie, by umożliwiały swobodny przepływ informacji, zasobów, pomy-

słów i energii.

Wiedza, umiejętności oraz indywidualne zdolności każdego pracownika mają 

podstawowe znaczenie dla sprawnego wykorzystania dostępnych zasobów in-

formacyjnych. Dlatego nowoczesna koncepcja zarządzania jakością opiera się na 

prewencji, kompleksowości oraz stylu zarządzania preferującym współodpowie-

dzialność wszystkich pracowników za jakość wyrobów, usług i procesów18.

16  J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-
ne, Warszawa, 2002, s. 391.

17  Ibidem, s. 391; E. Skrzypek, Jakość i efektywność, op. cit., s. 293.
18  E. Skrzypek, Efektywność działań w TQM – koszty jakości, „Problemy Jakości”, 1999 nr 7, 

s. 5.
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Zadaniem organizacji jest więc zapewnienie pracownikom dostępu do po-

trzebnych im informacji. Wykorzystując do tego celu narzędzia informatyczne 

i telekomunikacyjne, należy zapewnić sprawny ich obieg oraz tworzyć systemy 

i technologie służące ich gromadzeniu, analizowaniu i udostępnianiu.

Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest ciągła aktualizacja posiadanej wiedzy 

poprzez ciągłe inwestowanie w kapitał ludzki. Jak wskazują badania, roczny ubytek 

nabytej wiedzy specjalistycznej wynosi kilka procent, a w skali dziesięcioletniej 

aż 50 procent.

Doinwestowany kapitał ludzki kształtuje elastyczność organizacji oraz wpływa 

na jej kreatywność.

Kreatywność jest cechą ciągłą, którą można rozwijać na różnych szczeblach 

zarządzania. Szczególnie istotne jest pozyskiwanie nowej wiedzy. Należy więc 

zachęcać pracowników do sięgania do aktualnej literatury fachowej, uczestniczenia 

w konferencjach, szkoleniach, do samorozwoju. Ponadto zapewnić możliwość 

prowadzenia konsultacji z zewnętrznymi ekspertami czy specjalistami z innych 

dziedzin zatrudnionymi w danej organizacji. Dobrym źródłem inspiracji są rów-

nież klienci. Regularne przeprowadzanie badania ich opinii dostarcza istotnych 

informacji dotyczących jakości wyrobu czy usługi oraz ich oczekiwań i potrzeb.

Kreatywność przedsiębiorstwa uzależniona jest od kapitału ludzkiego. Pracow-

nicy muszą chcieć się rozwijać i dążyć do doskonałości. Cele ich działania powinny 

być tożsame z celami całego przedsiębiorstwa. Dlatego tak mocno podkreśla się 

istotę motywacji, która powinna pochodzić z wnętrza człowieka. Z punktu wi-

dzenia organizacji zarządzanej przez jakość motywowanie siebie (motywowanie 

wewnętrzne), jak i kogoś (motywowanie zewnętrzne) wpływa bardzo silnie na 

proces implementacji systemu zarządzania jakością i jego doskonalenie.

Motywacja jest ważna dla jakości, tworzy bowiem jej podstawy świadomościo-

we. Założenie to wynika stąd, że efektywność ludzkiego działania uzależniona 

jest w głównej mierze właśnie od motywacji19. Najwyższe kierownictwo powinno 

wyróżniać i motywować pracowników do dalszej pracy na rzecz jakości, wyko-

rzystując do tego celu bodźce fi nansowe i niefi nansowe. Podstawą założeń kwestii 

motywacji w organizacji zarządzanej przez jakość jest przyjęcie założenia, że nikt 

nie jest poza jakością, wszyscy w organizacji stanowią jej część20.

19  K. Szczepańska, Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM, Alfa-Wero, Warszawa, 1998, 
s. 122.

20  Ibidem, s. 129.



420
IV. DETERMINANTY WZROSTU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Podsumowanie

Wiedza i zarządzanie wiedzą pełni istotną rolę w procesie kształtowania 

kreatywności i elastyczności organizacji zarządzanej przez jakość.

Podstawowym założeniem zarządzania przez jakość jest doskonalenie zarów-

no pracowników, jak i procesów, które mają miejsce w organizacji. W praktyce 

oznacza to ukierunkowanie na poszukiwanie nowych, innowacyjnych pomysłów 

przy aktywnym udziale pracowników – po to, by spełnić oczekiwania i wyma-

gania klientów. Kreowanie nowych metod działania, twórczych pomysłów nie 

byłoby możliwe bez procesu uczenia się, pozyskiwania wiedzy, jej transferu i gro-

madzenia. To wiedza jest atrybutem człowieka, a nie maszyny. Czynnik ludzki 

jest najważniejszym kapitałem fi rmy, bo nakłada się on na wszystkie pozostałe 

obszary i elementy funkcjonowania organizacji. Wszystko ma swój początek 

w umysłach ludzi, postawach, preferencjach, wrażliwości, ograniczeniach po-

znawczych, kompetencjach i systemie motywacyjnym21. Istotne zatem jest ciągłe 

wspieranie kreatywności pracowników poprzez eliminowanie nadmiernej kontroli 

menedżerskiej, rozluźnianie sztywnych struktur hierarchicznych, akceptowa-

nie i zachęcanie do podejmowania ryzyka, nagradzanie za innowacje, szerzenie 

przekonania, że wszyscy pracownicy mogą być twórczy, dbanie o dobrą atmosferę 

w zespole pracowniczym. Kreatywna organizacja to organizacja elastyczna, szybko 

reagująca i dostosowująca się do zmian w otoczeniu. To organizacja nastawiona 

na wiedzę i jakość.

KNOWLEDGE AS FACTOR CREATING ELASTICITY AND THE CREATIVITY 

OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT BY THE QUALITY

Summary

Th e article presents interdependence and the connection between knowl-
edge, knowledge management and the quality management. It also shows 
the infl uence of knowledge on the level of elasticity and the creativity in the 
improving enterprise.

Translated by Anna Bielawa

21  E. Skrzypek, Jakość i efektywność, op. cit., s. 294.


