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RAZEM TWORZYMY JAKOŚĆ 
ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA 

W PROCESY PRODUKCJI I STANDARYZACJI 

Kluczowe czynniki, wyjątkowo istotne w drodze 
do sukcesu firmy i osiągnięcia zadowolenia klienta, 
to zaangażowanie załogi od zarządu poprzez 
kierownictwo do szeregowych pracowników, 
ich aktywny udział we wdrażaniu praktyk 
jakościowych oraz jasne i precyzyjne 
„drogowskazy”. 

W warunkach rynkowych zawirowań 
spowodowanych obecną sytuacją ekonomiczną, 
a także w obliczu silnej konkurencji, zagadnienia 
dotyczące jakości nabierają wyjątkowego 
znaczenia. Wychodzenie naprzeciw coraz większym 
wymaganiom klienta pozostaje najważniejszym 
zadaniem.  
 
ROZWÓJ GOSPODARCZY – MISJA JAKOŚCI 

Jest jednak jeszcze jeden, dotąd nie dyskutowany 
aspekt. Wyniki badań ośrodków w Europie 
wskazują jednoznaczny wpływ różnego rodzaju 
inicjatyw jakościowych na pozytywne tendencje 
PKB niektórych europejskich gospodarek.  
Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii rozwój praktyk 
zarządzania jakością przyczynił się do wzrostu 
wyników ekonomicznych o 90 mld funtów 
w roku 2011, wpływając na wzrost PKB do 6,0%. 
Do skarbu państwa, dzięki wdrożeniu praktyk 
jakościowych w samym roku 2011 wpłynęło 
9,1 mld funtów. Jednocześnie, jeśli programy 
zarządzania jakością wszczęte zostałyby 
we wszystkich sektorach brytyjskiej gospodarki 
wg planu, wpłynęłyby w 2011 roku na wzrost 
zatrudnienia o 1,57% tworząc niebagatelną liczbę 
455.000 dodatkowych etatów.  

Wyniki badań pokazują, że organizacje 
wdrażające praktyki zarządzania jakością 
mogą liczyć na dobry zwrot z inwestycji, gdzie 
każda złotówka zainwestowana w programy 
jakościowe może przynieść dochód w wysokości 6 
pln. Badania wskazują też na wartość redukcji 
kosztów wynikającą z wdrożenia programów 
jakościowych. I tak każda wydana na nie 
złotówka przyniosłaby redukcję kosztów o 16 
pln. [źródło: thecqi.org] 

DROGOWSKAZY 

Takie postrzeganie jakości – tuż obok 
zorientowania na coraz wyższe wymagania klienta 
– to wyraźne przesłanie do liderów organizacji, 
wskazujące, jak wielką rolę odgrywa wdrażanie 

praktyk zarządzania jakością, a także tworzenie 
miejsc pracy, w których promowane 
są projakościowe zachowania. Tak zorganizowane 
środowisko może świetnie prosperować. To tylko 
kwestia czasu. I jeszcze – a może przede 
wszystkim – odpowiednio wyszkolonej, 
zorientowanej na jakość i zadowolenie klienta 
załogi. Inicjatywy jakościowe, wdrażane ręka 
w rękę z zespołem świadomym znaczenia 
zarządzania jakością, wpłynąć mogą 
jednoznacznie na pozytywny wynik finansowy 
firmy, a jednocześnie osiągnąć najważniejszy cel – 
wyjść naprzeciw wymaganiom klienta, przewidując 
jego oczekiwania, być może nawet znacznie 
je przekraczając.   

Jak zatem tego dokonać? Kierunki działania naszej 
firmy są jasno określone w pięcioletnim planie 
TMMP. Wśród zadań zawartych w filarze 
„0” defektów znajdują się przecież dobrze 
już znane inicjatywy jakościowe: pola kapuściane, 
3 filary GEL, redukcja reklamacji u klienta, 
ograniczenie ilości reklamacji z rynku – działalność 
Go&See, czy też ograniczanie ilości wad dostawców 
części. To one tworzą system zarządzania jakością 
naszej firmy.  
Rozwiązywanie problemów oparte na ścisłej 
współpracy wszystkich zaangażowanych działów, 
wspólne realizowanie szczegółowo opracowanych 
planów zarządzania jakością, angażujące aktywnie 
wszystkie szczeble organizacji, a także 
wskazywanie i ciągłe usprawnianie problemowych 
obszarów – to tylko niektóre czynniki wpływające 
na istotną, stałą i wyraźnie zauważalną poprawę 
bieżącej sytuacji. 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

Potwierdzają to również wyniki kolejnego badania, 
w którym określono wymagania konieczne 
do skutecznego wprowadzenia inicjatyw 
jakościowych w życie dobrze prosperujących 
organizacji [patrz wykres źródło: thecqi.org]. 
Kluczowymi czynnikami, wyjątkowo istotnymi 
w drodze do sukcesu firmy i zadowolenia klienta, 
są: zaangażowanie załogi od zarządu poprzez 
kierownictwo do szeregowych pracowników, ich 
aktywny udział we wdrażaniu praktyk 
jakościowych, jasne i precyzyjne 
„drogowskazy”, ale przede wszystkim tak istotna 
w systemie pracy Toyoty, praca zespołowa – 
Teamwork oraz ciągłe udoskonalanie – Kaizen. 
Jako bardzo istotne kategorie wymienia się 
również: tworzenie środowiska pracy zdolnego 
wpływać na poprawę jakości poprzez współpracę 
i wzajemne zaufanie, stałe inwestowanie w rozwój 
zasobów ludzkich, a także przejrzyste warunki 
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współpracy z odbiorcami wyrobów i dostawcami 
części i usług.  

Jak można zauważyć, wspólny mianownik 
skutecznych działań, inicjatyw czy praktyk pro-
jakościowych, owocujących dobrym prosperity 
firmy i wychodzących naprzeciw wymaganiom 
klienta – niezależnie od tego z jakiego pochodzą 
źródła – to współdziałanie.  

 

 

W NAGRODĘ – UŚMIECH KLIENTA 

„Uśmiech klienta nagrodą za wykraczanie 
poza oczekiwania” – to nadal nasz cel nadrzędny 
(hasło jednego z poprzednich Miesięcy Jakości)  
Zrealizować możemy go tylko WSPÓLNIE!  
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