
TQM 
czyli kompleksowe zarządzanie 

poprzez jakość



TOTAL QUALITY MANAGEMENT  – definicja

Podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt 
działalności jest realizowany przy uwzględnieniu 
spojrzenia projakościowego.

Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez 
pracę zespołową, zaangażowanie, samodoskonalenie 
i stałe podnoszenie kwalifikacji. 

Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, a jego 
źródłem – zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji, 
jej członków, ale również ogółu społeczeństwa.



HISTORIA – jak to się zaczęło?

Na początku lat 50. japońskie produkty przemysłowe 
były uznawane za tandetę.

Japończycy nie śmieli marzyć o wejściu na rynki 
amerykańskie i europejskie. Kraj był zniszczony wojną, 
a społeczeństwo emocjonalnie zdruzgotane przegraną. 

Co zatem tak radykalnie zmieniło Japonię 
z kraju trzeciego świata w kraj, którego przemysł 
szanują dziś największe potęgi gospodarcze? 



Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez Japonię. 
3,5 roku później wygrały wojnę i rozpoczęły jej okupację. 



PREKURSOR NOWEGO PODEJŚCIA

Latem 1950 r. zawitał do Japonii amerykański specjalista 
od zagadnień zarządzania, William Edwards Deming. 

Był członkiem grupy ekspertów, którzy w ramach 
pomocy udzielanej Japonii przez Stany Zjednoczone 
po II Wojnie Światowej mieli za zadanie pomóc 
Japończykom w budowie konkurencyjnego przemysłu. 



Swoje pierwsze spotkanie z szefami japońskiego 
przemysłu Deming rozpoczął od takich słów: 

„Przyjechałem uczyć was nowoczesnych 
metod zarządzania przedsiębiorstwami. 
Nie będę jednak pokazywał Wam metod 
zarządzania, które stosuje się dziś w mojej 
ojczyźnie, ponieważ amerykańskie 
przedsiębiorstwa są zarządzane źle. 
Nauczę Was zarządzać dobrze i przewiduję, 
że jeżeli pójdziecie wskazaną przeze mnie 
drogą, za ćwierć wieku wyprzedzicie 
w rozwoju gospodarczym Stany Zjednoczone”. 

PREKURSOR NOWEGO PODEJŚCIA



CZTERY WADLIWE SZTUKI

Pewien amerykański producent komputerów nie był 
zadowolony z jednego ze swoich amerykańskich dostawców. 
Postanowił więc spróbować współpracy z Japończykami. 

W zamówieniu napisał, że oczekuje, aby na każde 10 tys. 
produktów nie było więcej niż średnio 4 wadliwe, 
co było zgodne ze stosowaną wówczas w USA wojskową 
normą 105D. Japończycy zamówienie przyjęli i jakiś czas 
po tym nadeszła dostawa urządzeń, a wraz z nią list:

„My, Japończycy, mamy trudności ze zrozumieniem 
północnoamerykańskiego sposobu prowadzenia interesów. 
Cztery wadliwe części na 10 tys. zostały dostarczone 
osobno. Mamy nadzieję, że to panów zadowala”.



TQM  – co to właściwie jest?

Na czym polega ta metoda, która przekształciła 
Japonię z kraju zacofanego gospodarczo 
w lidera światowej gospodarki?

Idea, która od ponad 30 już lat rozwija się 
we wszystkich zaawansowanych 
gospodarkach świata.

Jej podstawy sprowadzają się 
do trzech głównych zasad:

ZASADA STAŁEGO 
DOSKONALENIA

ZASADA 
RACJONALNOŚCI

ZASADA 
WSPÓŁPRACY

TQM



1. ZASADA STAŁEGO DOSKONALENIA

Aby praca nad jakością produktu lub usługi była skuteczna, 
nie może się ograniczać do pracy nad jakością jedynie 
tego produktu. Musi obejmować wszystko, co robimy i jak robimy, 
a więc również: narzędzia, procesy, organizację pracy, warunki 
pracy, a także zasoby wiedzy i umiejętności pracowników.

W proces utrzymywania i doskonalenia jakości powinni być 
włączeni wszyscy pracownicy firmy, a nie jedynie „specjaliści 
od zapewnienia jakości”. Każdy musi dbać osobiście o jakość 
swojej pracy, bo bez jego zaangażowania i udziału 
nie da się wiele osiągnąć. 

Praca nad jakością nigdy nie ustaje. Nie ma takiego momentu, 
w którym można uznać, że jakość w naszej firmie nie wymaga 
dalszego doskonalenia, tak jak nie ma takiego momentu 
w życiu, od którego nie musimy już dbać o zdrowie. 



2. ZASADA WSPÓŁPRACY

Aby podnosić poziom jakości, trzeba go stale mierzyć. Pozwala 
to sprawdzić czy dokonuje się postęp i w jakim zmierza kierunku. 
W pierwszej kolejności należy nauczyć ludzi mierzenia jakości. To 
stosunkowo proste zadanie, gdyż wiedza o mierzeniu jakości jest 
wiedzą techniczną, którą w ramach swojej specjalnści zawodowej 
może opanować każdy. 

Znacznie trudniej wprowadzić rutynę pomiarów – by wszyscy 
chcieli tę jakość mierzyć, a także by byli gotowi dzielić się wynikami 
ze swoimi współpracownikami i szefami. 

Najogólniej pomiar jakości sprowadza się do pomiaru liczby 
defektów w produktach lub usługach, a im mniej defektów, 
tym wyższa jakość.



3. ZASADA RACJONALNOŚCI

„Jeżeli chcesz zmienić bieg jakiegoś zjawiska, upewnij się, że dobrze 
i całościowo rozumiesz mechanizm, jaki nim powoduje”. 

Przy zarządzaniu zespołem pojawia się wiele sytuacji, w których 
nie wiemy, że czegoś nie wiemy. 

Większość managerów doskonale zna się na kwestiach technicznych 
– zarządzaniu procesami, ma specjalistyczną wiedzę w obsługiwanej 
dziedzinie. Często jednak pomija się aspekt zarządzania ludźmi 
i relacjami między nimi. Nie znając podstawowych praw psychologii 
społecznej, nie da się skutecznie zarządzać zespołem. Pomimo bogatej 
wiedzy, nie osiąga się postawionych celówa zarazem trudno również 
dostrzec przyczyny swoich niepowodzeń.

Na szczęście wszystkiego można się nauczyć, a pierwszym krokiem 
będzie pozbycie się złych nawyków – perfekcjonizmu, wpółzawodnictwa 
i rywalizacji oraz zastąpienie ich dobrymi praktykami.



DEFINICJA JAKOŚCI

Przedsiębiorstwo, które chce w sposób zgodny 
z oczekiwaniami rynku panować nad jakością swojej oferty, 
musi przede wszystkim dobrze określić tę jakość na swój 
użytek. Najczęstszym błędem popełnianym przez firmy jest 
takie zdefiniowanie jakości, jakie jest wygodne dla firmy.

Miarą jakości produktu jest ilość wad, które produkt ujawnia 
(im mniej wad, tym wyższa jakość). Wadą produktu jest każda 
jego negatywna cecha (z punktu widzenia klienta), której wedle 
założeń klient się nie spodziewa.



KLIMATYZATORY W CAFÉ BLIKLE

Na początku lat 90. zainstalowano na ścianie w kawiarni Café Blikle 
klimatyzator. Niestety, po kilku dniach okazało się, że poza chłodem 
panele te produkują również małe kawałki lodu, które wyrzucają co 
pewien czas prosto na głowy klientów. Czasami nawet udaje im się 
umieścić taki zimny nabój za czyimś kołnierzem lub na talerzu. 

Upomniany przez klientów, zwróciłem się do producenta paneli 
o natychmiastową zmianę tego stanu rzeczy. Brak jakiejkolwiek 
reakcji spowodował, że napisałem „gniewny list” do prezesa firmy. 

Tym razem otrzymałem odpowiedź, z której dowiedziałem się, że 
nie powinienem zabierać głosu w sprawach, na których się nie znam. 
Zdaniem pana prezesa fakt, że na chłodnicach gromadzi się lód, 
świadczy o tym, że pracują bardzo wydajnie. Wszak ich zadaniem 
jest właśnie chłodzenie. Nie mam więc żadnych podstaw do 
kwestionowania jakości wykonanej usługi.



KONTEKST JAKOŚCI

Jakość produktu zawsze należy odnieść do danego kontekstu. 
Gdy ktoś pokaże nam przedmiot o nieznanym dla nas przeznaczeniu, 
nie będziemy mogli ocenić jego jakości. Zauważyli to specjaliści od 
marketingu, wprowadzając pojęcie miksu marketingowego. 
Miks składa się on z czterech elementów:

1. Produkt – przedmiot lub usługa (samochód).

2. Miejsce – miejsce, w którym produkt jest sprzedawany (sklep, internet).

3. Opis – całość informacji, jaką klient (użytkownik produktu) otrzymuje na 
temat danego produktu; może to być objaśnienie udzielane przez sprzedawcę, 
opis wydrukowany na opakowaniu, broszura z instrukcją użytkowania, 
przekaz reklamowy, itd.

4. Cena – kwota, jaką klient płaci za dany produkt.



OKREŚL JAKOŚĆ PRODUKTU

Zepsute surowe mięso z piaskiem
Cena: 1,5 dolara/kg
Miejsce: Ogród zoologiczny
Opis: Niektóre mięsożerne zwierzęta (np. lwy) muszą 
mieć takie mięso w swojej diecie

Aparat fotograficzny niezdatny do użytku 
po wykonaniu pierwszych 24 zdjęć
Cena: 10 dolarów
Miejsce: Kioski w miejscach atrakcyjnych turystycznie
Opis: Aparat jednorazowy, który kupujemy, gdy chcemy zrobić 
zdjęcie z wycieczki, a nie wzięliśmy aparatu z hotelu



KAIZEN – OCZEKUJ POSTĘPU

„Nie oczekuj perfekcji – mówią wyznawcy kaizen – bo nigdy jej 
nie osiągniesz, a świadomość tej porażki będzie wywoływała 
u ciebie brak akceptacji dla siebie i innych. Nie oczekuj perfekcji, 
bo gdybyś kiedykolwiek uznał, że ją osiągnąłeś, byłby to koniec 
twojego rozwoju. Ale oczekuj postępu! Na postęp zawsze jest 
miejsce i czas. Postęp jest zawsze możliwy. 
Jest równie możliwy, jak perfekcja możliwa nie jest. 
Zamiast więc budzić się co rano przygnębiony, 
że nie jesteś doskonały, pokłoń się wschodzącemu słońcu 
w podzięce za to, że co dzień możesz być lepszy”



REWOLUCJA KONTRA EWOLUCJA

Przygotowanie: Rewolucja musi być dużo staranniej przygotowana. 
Ewolucja jest minimalistyczna.

Przystosowanie: Jeśli rewolucja się powiedzie, to przy dużych zmianach 
następuje długi i ciężki okres przystosowania. 
Przy mikro zmianie - proces przystosowania również jest w skali mikro.

Rezygnacja: Przy rezygnacji w rewolucji następuje ogromny kryzys. 
Często może prowadzić do upadku organizacji. Jeśli mikro zmiana się 
nie powiedzie to można ją szybko odwrócić lub spróbować osiągnąć 
cel inaczej – łatwiej zawrócić rower niż ciężarówkę.

Czas: Doprowadzenie rewolucji w całości zabiera wiele czasu, często 
odpowiadają na problemy, których już dawno nie ma. Ewolucja idzie 
drobnymi krokami odpowiadając na bieżące potrzeby.



TQM A TURKUSOWA ORGANIZACJA

Turkusowa filozofia i kultura stanowią znakomity fundament dla 
kultury zarządzania jakością. TQM stanowi też ich naturalne 
uzupełnienie – w ręce pracowników organizacji turkusowej oddaje 
się narzędzia sprawdzone w ciągu ponad pół wieku. 

Czysty turkus buduje autentyczne zaangażowanie, a więc najważniejsze 
paliwo każdej organizacji. Jednakże paliwo bez silnika pozostaje jedynie 
potencjałem. Silnikiem jest w tym przypadku baza wiedzy i umiejętności 
branżowych pracowników. Dodanie ponad branżowej wiedzy o tym, 
jak doskonalić produkty i usługi, stanowi naturalne uzupełnienie tej bazy. 
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