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Małgorzata Kołodziejczak  

CSR A TQM – WOKÓŁ IDEI I ZAŁO E  

1. WST P 

Na gruncie ekonomii i nauk o zarz dzaniu coraz cz ciej pojawiaj  si  

terminy zwi zane z moralnym wymiarem prowadzenia działalno ci 

gospodarczej: społeczna odpowiedzialno  firmy/biznesu, etyka biznesu, 

społeczna sprawiedliwo , inwestowanie społeczne, prawa człowieka i szereg 

innych. Budz  one ywe emocje, tak u zwolenników, jak i przeciwników: 

pierwsi podkre laj  zazwyczaj ich wag  i znaczenie dla współczesnego 

zarz dzania, drudzy wi  je z chwilow  mod  wykazuj c, e powstaj  one 

jedynie na u ytek wyrafinowanego public relations i w istocie sprzeczne s  

z istot  funkcjonowania przedsi biorstwa, którego celem jest zysk, a w 

konsekwencji osłabiaj  subtelny mechanizm „niewidzialnej r ki rynku”, czyli 

sprzeczne s  z gospodark  kapitalistyczn
1
. Wydaje si , e  w prowadzeniu 

działalno ci gospodarczej nastawionej wył cznie na maksymalizacj  zysków 

i redukcj  kosztów przedsi biorstwa pojawia  si  mog  rozwi zania działaj ce 

na szkod  pracowników, partnerów biznesowych, czy otoczenia 

organizacyjnego prowadz cych w konsekwencji do zaniku woli współpracy, 

czyli upadku biznesu
2
. Naprzeciw takim problemom wychodzi idea społecznej 

odpowiedzialno ci biznesu znana pod angloj zyczn  nazw  Corporate Socjal 

Responsibility (CSR), która propaguje tak  strategi  przedsi biorstwa, w której 

dobrowolnie wł cza si  interesy społeczne i ochron  rodowiska do celów 

przedsi biorstwa, a tak e wiadomie buduje relacje z ró nymi grupami 

interesariuszy. W praktyce oznacza to, e przedsi biorstwo nie tylko spełnia 

wymogi prawne, ale inwestuje w kapitał ludzki, w ochron  rodowiska, buduje 

dobre relacje w swoim otoczeniu organizacyjnym.  

                                                

 Dr, Katedra Zarz dzania, Uniwersytet Łódzki. 
1 J. Filek, Społeczna odpowiedzialno  biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia 

działalno ci gospodarczej?, Wyd. Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kraków 2006, 

s. 9. 
2 R. Jeurissen, Business In Response to the Morally Concerned Public, [w:] H. Luijk, 

P. Ulrich, Fading Public Interest: Ethical Challenge on Business Policy and Corporate 

Communications, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1995, s. 11. 
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Mimo i  szerokie dyskusje nad koncepcj  CSR trwaj  ju  od ponad 

wier wiecza, to badania skupiaj  si  głównie wokół finansowym konsekwencji 

jej stosowania
3
. Powstaj  tak e raporty obrazuj ce rozwój tej koncepcji 

w ró nych krajach
4
, bran ach

5
, kulturach

6
. Wci  jednak brak szerszych, 

wielostronnych, komparatywnych analiz CSR z innymi koncepcjami 

zarz dzania. Wydaje si , e takie badania byłyby istotne poniewa  stosowanie 

przez przedsi biorstwo okre lonych koncepcji zarz dzania przynosi konkretne 

skutki nie tylko w wymiarze finansowym, ale i społecznym w danym 

przedsi biorstwie – mo e wi c tworzy  okre lony grunt oraz klimat dla 

wprowadzanie innych koncepcji: sprzyja  im, b d  nie. 

Wychodz c od powy szych rozwa a  postawiono pytanie: która ze 

współczesnych koncepcji zarz dzania mo e nie tylko współistnie  z CSR, ale 

zgodna jest z jej generalnymi ideami. Wysuni to tez , e zdobywaj ca 

popularno  w latach osiemdziesi tych XX w. koncepcja Total Quality 

Management, z si gaj cymi lat pi dziesi tych XX w. korzeniami, wpisuje si  

w  główne zało enia i mo e wspiera  CSR. Celem opracowania jest 

przeprowadzenie analizy, w wyniku której wskazane zostan  punkty styczne 

i ewentualne rozbie no ci pomi dzy głównymi zało eniami CSR oraz TQM. 

A zatem, konieczne wydaje si  syntetyczne scharakteryzowanie kluczowych dla 

obydwu koncepcji idei, poj , zało e , tak by w drodze analizy porównawczej 

zweryfikowa  lub sfalsyfikowa  postawion  tez . Przyj ty cel wyznaczył 

struktur  niniejszego opracowania. 

 

 

2. SOCIAL CORPORATE RESPONSIBILITY - KLUCZOWE ZAŁO ENIA 

 

Mo na przyj , e szeroka debata nad zagadnieniem społecznej 

odpowiedzialno ci rozpocz ła si  w latach 60. poprzedniego stulecia wraz 

z dyskusj  i walk  o obron  praw człowieka, rodowiska naturalnego czy 

ochrony dóbr kulturowych. Nowatorskie idee przenikn ły tak e do wiata 

biznesu rzucaj c nowe wiatło na potrzeby pracowników, oczekiwania klientów 

                                                
3 M.L. Barnett, R.M. Salomon, Beyond dichotomy: The curvilinear relationship between 

social responsibility and financial performance, Strategic Management Journal, 2006, s. 1101-

1122. 
4 Np. opracowanie: B. Rok, I. Kuraszko, M. Panek-Owsia ska, L. Wieciech, A. Brzozowski, 

Społeczna odpowiedzialno  biznesu w Polsce. Wst pna analiza. Global Compact, Warszawa 

2007; M. Orlitzky., F.L. Schmidt, S.L. Rynes, Corporate Social and Financial Performance: 

A meta-analisys, Organization Studies, 24/2003, s. 403-441. 
5 P. Bansal, K. Roth, Why companies go green: a model of ecological responsiveness, 

Academy of Management Journal, 43, 2000, s. 717-736. 
6 D.A. Waldman, M. Sully de Lugue, N. Washburn, R.J. House, Cultural and leadership 

predictors of corporate social responsibility values of top management: A GLOBE study of 

15 countries, Journal of International Business Studies, 37, 2006, s. 823-837. 
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i otoczenia biznesu. Definiowanie obowi zków przedsi biorstw wobec 

społecze stwa nast piło dopiero w latach 80. 

Jak dotychczas nie wypracowano jednej, powszechnie zaakceptowanej  

definicji CSR, jednak e najcz ciej przyjmuje si , e jest to dobrowolne 

uwzgl dnianie przez przedsi biorstwa aspektów społecznych i ekologicznych 

w swej działalno ci handlowej oraz kontaktach ze swoimi interesariuszami
7
, 

czyli jednostkami i podmiotami zainteresowanymi działalno ci  danego 

przedsi biorstwa. Powszechnie zalicza si  do nich: klientów, pracowników, 

inwestorów, dostawców, konkurentów, wspólnoty lokalne, agendy rz dowe, 

grupy biznesowe, sprzedawców
8
 itp. Według badaczy koncepcja CSR opiera si  

na: filozoficznej idei odpowiedzialno ci wspartej ide  dialogu, etyce biznesu 

oraz demokracji
9
. Dyskusje wokół ka dego z powy szych filarów s  niezwykle 

pouczaj ce i ciekawe
10

, lecz ze wzgl du na ograniczone ramy niniejszego 

opracowania, zdecydowano si  zaprezentowa  jedynie wnioski z nich płyn ce, 

b d ce w gruncie rzeczy generalnymi zasadami CSR. A zatem mo na zało y , 

e za filary CSR uznaje si
11

: 

 uczciwe post powanie oparte na powszechnym przestrzeganiu prawa 

z nale ytym uwzgl dnieniem praw klientów i pracowników,  

 kształtowanie wła ciwych relacji z wszystkimi grupami interesariuszy 

oraz próby równowa enie ich sprzecznych interesów,  

 zaanga owanie społeczne, polegaj ce na kształtowaniu relacji 

społecznych, dbało  o zrównowa ony rozwój. 

Analizuj c działalno  przedsi biorstw w kontek cie CSR mo na wyró ni  

działania wewn trzne, czyli podejmowane wewn trz firmy w stosunku do 

wewn trznych interesariuszy i zewn trzne: skierowane do otoczenia bli szego 

i dalszego firmy. Pierwsze z nich mog  przejawia  si  m.in. w: humanizacji 

pracy, tworzeniu bezpiecznych warunków pracy, tzw. „godziwej zapłacie” dla 

pracowników, rozwijaniu wiadcze  socjalnych, zwi kszaniu satysfakcji 

z pracy, przyczynianiu si  do podnoszenia poziomu edukacji pracowników itp. 

Drugie przejawiaj  si  w zaspokajaniu rzeczywistych potrzeb klientów, 

zagwarantowaniu wysokiej jako ci dóbr i usług, przestrzeganiu uczciwych zasad 

wymiany, kształtowaniu standardów bran owych, dbało ci o społeczny interes 

                                                
7 Por. B. Rok, Wi cej ni  zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001, s. 268-291. 
8 W.B.jr. Werther, D. Chandler, Strategic Corporate Social Responsibility. Stakeholders in 

Global Environment, SAGE Publications, 2011, s. 27.  
9 J. Filek, Społeczna odpowiedzialno  biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia 

działalno ci gospodarczej?, Wydawnictwo Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kraków 

2006, s. 9. 
10 W. wi tkowski, Nierozerwalny zwi zek wolno ci i odpowiedzialno ci, Annales. Etyka 

w yciu gospodarczym, tom 10, nr 1, Salezja ska Wy sza szkoła Ekonomii i Zarz dzania, Łód  

2007, s. 67-75. 
11 W.B.jr. Werther, D. Chandler, Strategic Corporate…, op. cit., s. 14-18. 
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lokalny, a nawet kształtowaniu polityki pa stwa w przestrzeni społeczno-

gospodarczej
12

. 

CSR jest koncepcj  wymagaj c  od zarz dzaj cych przedsi biorstwem 

długofalowej strategii. Zaleca si  by wprowadzaj c CSR korzysta  z kodeksów 

post powania i programów CSR zgodnych ze europejskimi i wiatowymi 

standardami, a tak e z najlepszych wzorów społecznego zaanga owania 

wykreowanych przez organizacje pozarz dowe. Stosowaniu koncepcji CSR 

sprzyja stosowanie metod zarz dzania opartych na współuczestnictwie 

pracowników w podejmowaniu decyzji, eksponuj cych podmiotowo  

uczestników i zasady dobrej komunikacji w firmie. 

Stosuj c CSR tak naprawd  poddajemy przedsi biorstwo swoistemu 

procesowi stopniowego doskonalenia przedsi biorstwa we wszystkich jego 

obszarach. Nale y podkre li , e CSR wpisuje si  w nowe strategie 

konkurowania – bior c pod uwag  du e, rozwini te przedsi biorstwa 

ameryka skie i europejskie wida , jak na przestrzeni lat zmieniaj  si  elementy 

budowania ich przewag konkurencyjnych: oprócz technologii, kultury 

organizacyjnej coraz cz ciej pojawia si  konkurowanie na gruncie postaw 

etyczno-społecznych. Wychodz c poza obszar przedsi biorstwa mo na przyj , 

e realizacja idei i zasad CSR ma szans  przynie  szereg skutków: ułatwia  

rozwój społeczno ci lokalnych, cywilizowa  konkurencj , budowa  atmosfer  

wzajemnego zrozumienia i zaufania. 

 

 

3. TOTAL QUALITY MANAGEMENT – KLUCZOWE ZAŁO ENIA 

 

Angloj zyczny termin Total Quality Management jest tłumaczony 

zazwyczaj jako „kompleksowe zarz dzanie jako ci ”.  Mo na równie  spotka  

okre lenie „zarz dzanie przez jako ”, „zarz dzanie jako ciowe”, „zarz dzanie 

jako ci  totaln ” albo nawet „totalne zarz dzanie jako ci ”. Zwa ywszy na 

istot  TQM, któr  jest wielow tkowe postrzeganie problemów jako ci 

w przedsi biorstwie, termin „kompleksowe zarz dzanie jako ci ” uzna  mo na 

za najbardziej udane pod wzgl dem j zykowym tłumaczenie
13

. Wychodz c od 

najbardziej ogólnej definicji, czy raczej okre lenia mówi cego, i  TQM jest 

zbiorem filozoficznych zasad stanowi cych baz  do doskonalenia wszystkich 

procesów w przedsi biorstwie poprzez dalsze, niesprzeczne z ni , dochodzimy 

do okre le  bardziej szczegółowych, jak np.: „Kultura korporacyjna cechuj ca 

                                                
12 Por. J. Filek, Społeczna odpowiedzialno …, op. cit., s. 4. 
13 A. Iwasiewicz, Zarz dzanie jako ci . Podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo 

PWN, Warszawa – Kraków, 1999, s. 88. 
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si  wzrostem zadowolenia klientów wskutek ci głych udoskonale , w których 

aktywnie uczestnicz  wszyscy pracownicy firmy”
14

.  

Si gaj c kolejno do poszczególnych członów nazwy koncepcji, krok po 

kroku mo emy odkrywa  zało enia, filary, na których ona bazuje. Powszechnie 

przyjmuje si , e okre lenie: Total wyra a obj cie koncepcj  całej organizacji, 

zintegrowanie wokół niej wszystkich pracowników, mo liwo  zastosowania jej 

we wszystkich rodzajach produkcji i usług, w ka dej komórce organizacji, na 

ka dym stanowisku, w sposób nieograniczony. Quality odnosi si  do jako ci, 

rozumianej jako spełnienie wci  rosn cych wymaga  klientów w sposób 

w pełni ich zadowalaj cy. Management oznacza metod  rozwi zywania 

problemów i osi gania znacznej poprawy poprzez d enie do wy szej jako ci 

pracy i jej efektów, czyli podejmowanie decyzji podporz dkowanych ci głej 

poprawie jako ci produktów. Bezsprzecznie, ostatecznym celem TQM jest 

maksymalizacja zysku osi ganego przez przedsi biorstwo w długim okresie 

czasu. Realizacji tego celu mo e słu y  osi ganie licznych celów po rednich. 

Najwa niejszym z nich jest w TQM zadowolenie klienta. Osi ga si  je drog  

tworzenia jako ci. By dotrze  do sedna koncepcji, zrozumie  jej istot , 

konieczne wydaje si  przybli enie kluczowych dla tej koncepcji poj , takich 

jak: jako , klient, produkt. 

Na jako  mo na spogl da  z ró nych punktów widzenia: ekonomii, 

techniki, organizacji, psychologii, konsumenta, producenta itp. Efektem tylu 

spojrze  na jako  jest istnienie, tak w literaturze jak i w praktyce, szeregu 

ró nych jej okre le . Jako  kojarzy  si  mo e z: doskonało ci , czym  

specjalnym, wysok  klas  (jako  bezwzgl dna); pewn  liczb  po danych cech 

danego wyrobu (jako  zorientowana na wyrób); przydatno ci  do u ytkowania 

(jako  zorientowana na u ytkownika); zgodno ci  z wymaganiami okre lonymi 

przez  normy okre lone w testach jako ci (jako  zorientowana na wytwarzanie); 

cen , gdzie jako  równowa y si  z warto ci  otrzyman  za zapłacone pieni dze 

(jako  zorientowana cenowo). W TQM jako  rozumiana jest szeroko: jako 

jako  totalna, kompleksowa, powszechna, a to oznacza, e ma by  

rozpatrywana w całym cyklu powstawania i ycia wyrobu i obejmowa  nie tylko 

jako  wyrobu, ale tak e pracy, ycia osób tworz cych j
15

. 

Nale y wyra nie podkre li , e poj cie produktu nabiera w TQM szerszego 

wymiaru - d y si  do tego by produkt był kombinacj  wyrobu i usługi: „Je li 

podstawowym elementem oferty rynkowej jest wyrób, to towarzyszy mu usługa 

pozwalaj ca na bardziej racjonalne wykorzystanie tego wyrobu. I odwrotnie, 

je li podstawowym elementem oferty rynkowej jest usługa, to towarzyszy jej 

                                                
14 J.J. Dahlagaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarz dzania jako ci , Wydawnictwo 

PWN, Warszawa 2000, s. 28; E. Skrzypek, Jako  i efektywno , Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 10. 
15 J.J. Dahlagaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarz dzania…, op. cit., s. 22. 
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wyrób wzmacniaj cy efekt wywołany wiadczon  usług ”
16

. Ponadto, w TQM 

zakłada si  ci gły rozwój produktu. Rozwój ten, niezale nie od tego w jakiej 

formie jest realizowany, polega w istocie na ci głych modyfikacjach zbioru 

technicznych i u ytkowych wła ciwo ci produktu w celu poprawy jako ci. 

Równolegle prowadzone jest ci głe doskonalenie procesu produkcji, albo 

wiadczenia usługi, w celu zapewnienia produktowi coraz wy szego poziomu 

jako ci wykonania.  

Szerokiego znaczenia nabiera tak e poj cie klienta. Oznacza nie tylko 

klienta –ko cowego odbiorc  finalnych dóbr, czy usług, ale rozci gni te jest 

równie  na pracowników przedsi biorstwa –  tzw. klientów wewn trznych, 

którymi s  po prostu odbiorcy efektów pracy poprzedników bior cych udział 

w okre lonym procesie pracy tworz cym tzw. ła cuch jako ci
17

. Nale y wi c 

d y  do osi gni cia takiego stanu, w którym ka dy pracownik potrafi okre li  

kogo obsługuje i jakimi miarami ocenia swoj  prac . TQM hołduje bowiem 

dwóm zasadom: ka dy w przedsi biorstwie ma swego klienta; ka dy 

w przedsi biorstwie powinien zna  wymagania swego klienta wewn trznego. 

E. Deming mówił, e ka dy ma swego klienta, a je li kto  nie wie, kim ten klient 

jest i jakie s  jego oczekiwania, to nie rozumie swojej pracy. Fakt przyj cia 

okre lenia klient wewn trzny ma słu y  podkre leniu wa no ci ka dego 

pracownika w przedsi biorstwie. Uznanie pracowników przedsi biorstwa za 

klientów tak samo wa nych, jak tradycyjny klient zewn trzny oznacza wzrost 

współudziału pracowników w zarz dzaniu firm  i podkre lenie wkładu ka dego 

stanowiska pracy w tworzenie warto ci dodanej w przedsi biorstwie.  

 

 

4. PORÓWNANIE ZAŁO E  CSR I TQM 

 

Wnikliwa analiza podstawowych zało e  obydwu koncepcji pozwala na 

ukazanie ich wspólnych idei. W TQM na plan pierwszy wysuwa si  

podkre lanie podmiotowo ci uczestników organizacji, ich roli, wa no ci ich 

pracy i autentycznego wpływu na innych, a w konsekwencji na cał  organizacj . 

W TQM równoprawni s  wszyscy ludzie, jednostki organizacyjne – ukazuje si  

ich w procesach podkre laj c w ten sposób rol , jak  wnosz  dla osi gania 

zało onych celów. Zdecydowanie przyczynia si  to nie tylko do poczucia 

sprawstwa, podnoszenia poczucia własnej warto ci u uczestników organizacji, 

ale tak e podkre lania ich odpowiedzialno ci za prac  nie tylko swoj , ale tak e 

innych osób. W CSR odpowiedzialno  jest problemem centralnym. Rodzi si  

zazwyczaj w trzech etapach. Pierwszym jest u wiadomienie sobie swojej 

                                                
16 A. Iwasiewicz, Zarz dzanie jako ci . Podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo 

PWN, Warszawa – Kraków 1999, s. 99. 
17 Ibidem, s. 97. 
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odpowiedzialno ci, drugim poczuwanie si  do niej, a trzecim podejmowanie 

jej
18

. W przedsi biorstwach, które weszły na drog  do TQM tworz  si  warunki 

do tego, by odpowiedzialno  pojawia  si  mogła w swej najbardziej dojrzałej 

formie. 

Wielowymiarowe podej cie TQM do jako ci wychodzi naprzeciw zarówno 

działaniom wewn trznym, jak i zewn trznym CSR. Dzi ki bezpo redniemu 

odniesieniu jako ci do warunków pracy i ycia osób – pracowników nast puje 

koncentracja na zabezpieczaniu wszystkich potrzeb ludzkich, od fizjologicznych 

i bezpiecze stwa poczynaj c, po nast pne. Kategoria produktu poszerzonego, 

jego ci głe doskonalenie przez działania wszystkich pracowników stwarza 

ogromne mo liwo ci dla osi gania potrzeby uznania w miejscu pracy, poczucia 

jej sensu, a zatem odnotowujemy tu dalsze wzmacnianie zabezpieczania potrzeb 

wy szego rz du. Sprzyja to dalszemu podnoszeniu komfortu pracy i ycia, 

a tak e kreowaniu postaw przedsi biorczych promowanych przez CSR.  

Kapitalne klienckie podej cie w TQM do współpracowników owocuje 

wieloma pozytywami. Zrozumienie sensu swojej pracy, dokładne osadzenie jej 

w ła cuchu tworz cym warto  dla klienta, po raz kolejny podkre la znaczenie 

pracy pojedynczego człowieka, co z kolei podnosi  mo e jego samoocen , ale 

daje te  szerokie mo liwo ci czerpania z wa nego dla wi kszo ci ludzi poczucia 

zespołowo ci i zaspokajania szerokiego spektrum ró norakich potrzeb 

o charakterze społecznym. Pojawia si  pole doskonalenia inteligencji społecznej, 

emocjonalnej, ale tak e altruizmu, lojalno ci i po raz kolejny: 

odpowiedzialno ci. Nale y doda , e w takim podej ciu do pracowników 

poprzez TQM realizowana jest kolejna idea CSR, a mianowicie idea demokracji 

ukształtowana przez idee wolno ci, równo ci, braterstwa ujawniaj ce si  

w modelu relacji społecznej gwarantuj cej ka dej jednostce szacunek oraz 

minimalny poziom zabezpieczenia socjalnego przeciwdziałaj cy wykluczeniu 

społecznemu. 

Mimo, e TQM nie odwołuje si  bezpo rednio do charakterystycznych dla 

CSR elementów etycznych, to uzna  mo na, e powy sze podej cie do 

pracowników jest z nimi spójne: przedsi biorstwo opieraj ce si  na TQM nie 

od egnuje si  od brania na siebie odpowiedzialno ci za godne ycie swych 

pracowników. Z kolei stałe doskonalenie jako ci procesów pod k tem spełniania 

ró norakich norm odnosz cych si  nie tylko do bezpiecze stwa, ale i ochrony 

rodowiska realizuje odpowiedzialno  firmy  tak e w odniesieniu do jej 

otoczenia bli szego i dalszego. 

Jak wspomniano, E. Deming zalecał bezustanne doskonalenie produktu, 

natomiast w odniesieniu do ludzi w organizacji mówił o znaczeniu i roli 

ci głego kształcenia i samodoskonalenia pracowników. Wprowadził poj cie: 

„domu jako ci” dla organizacji stosuj cych TQM, podkre laj c w ten sposób 

                                                
18 Por. J. Filek, Społeczna odpowiedzialno …, op. cit., s. 8. 
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kolejne zało enia swej koncepcji, tzn. ch  odej cia od przestarzałej jego 

zdaniem piramidy zarz dzania i rozkazodawstwa na relacje oparte na 

promowanej w CSR idei dialogu, pozwalaj ce ukaza  pracownikowi now  rol  

organizacji/przedsi biorstwa  w jego yciu.  

Powy sza analiza jest prób  wskazania zbie no ci pomi dzy CSR a TQM, 

nie w pełni wyczerpuje podj ty temat, bowiem obydwie koncepcje maj  

filozoficzny charakter: daj  jedynie zasady – nie s  zamkni tym i ograniczonym 

zbiorem metod i procedur tworz c tym samym mo liwo  ekwifinalnego 

dochodzenia do zakładanych w nich celów. Okazuje si  to by  zarówno mocn  

i słab  stron  ka dej z nich: mo na stosowa  je w niemal e ka dym 

przedsi biorstwie uwzgl dniaj c jego specyfik , lecz ich ogólny charakter 

powoduje, e przed praktyk  zarz dzania pojawia si  wymóg projektowania 

nowatorskich rozwi za . Dodatkowo, brak mo liwo ci oszacowania 

ewentualnych zysków z wprowadzanie obydwu koncepcji znacz co zniech caj  

kadr  nastawion  na szybkie i spektakularne sukcesy, zwłaszcza w wymiarze 

finansowym. Argumentem, po który mo na si gn  w obronie rozpatrywanych 

koncepcji, jest ekonomiczne uzasadnienie: wzrost zysków osi ga si  

w przedsi biorstwie na dwa sposoby: zwi kszaj c obrót przy zachowaniu 

stałych kosztów albo redukuj c koszty przy stałym obrocie przedsi biorstwa. 

Obydwie koncepcje wspieraj  t  drug  mo liwo  – poprzez redukcj  kosztów 

wynikaj cych z braku zaanga owania, motywacji, dobrego samopoczucia, 

poczucia sprawstwa, odpowiedzialno ci itp. mo na podnosi  rentowno  

przedsi biorstwa
19

. 

Nale y przypuszcza , e w toku rozmaitych interdyscyplinarnych studiów 

odkrywane b d  nowe drogi i mo liwo ci umo liwiaj ce osi ganie szczytnych 

idei TQM i CSR.  

 

 

5. ZAKO CZENIE 

 

Wizja wiata, w którym organizacje kultywuj  takie warto ci jak: 

demokracja, odpowiedzialno  oraz zasady współpracy oparte na: dialogu, 

zaufaniu, lojalno ci, umiej tno ci dostrzegania wysiłku ludzi, współdziałaniu, 

d eniu do doskonało ci, wydaje si   bardzo atrakcyjna, lecz tak idealna, e 

trudna do ziszczenia. Jednak od kiedy u wiadomiono sobie rol  zasobów 

ludzkich jako niewyczerpanego ródła mo liwo ci w zdobywaniu przewag 

konkurencyjnych dla organizacji, nakłady na wszystkie koncepcje, których 

zastosowanie daje nadziej  na rozwój potencjału jednostkowego i społecznego, 

                                                
19 M. Haffer, J.J. Klimi ski, Certyfikat ISO 9000 to nie dekoracja, „Przegl d Organizacji”, 

nr 9/2000, s. 32. 
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nale y traktowa , jako inwestycje w przyci ganie klientów zorientowanych 

społecznie a takich sukcesywnie przybywa.  

Powi zanie i wykazanie przez filozofów egzystencjalnych zwi zków idei 

wolno ci i odpowiedzialno ci przenie  mo na na grunt biznesu: je li 

przedsi biorcy korzystaj  z wolno ci gospodarczej w ramach wolnego rynku, to 

musz  pami ta , e ponosz  pełn  odpowiedzialno  za działania wewn trzne 

i zewn trzne podejmowane przez przedsi biorstwa. wiat nie jest prywatnym 

folwarkiem przedsi biorcy, na którym mo e on robi  wszystko, co mu si  

podoba, powinien on pami ta  o powinno ciach wynikaj cych z faktu bycia 

człowiekiem
20

. 
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CSQ AND TQM - AROUND THE IDEAS AND ASSUMPTIONS 

The aim of this paper is to justify that Corporate Social Responsibility and Total Quality 

Management have a lot of similar characteristics. Thus, in subsequent parts of the article was 

decided to characterize the main objectives and thesis of CSR and TQM. Then was analyzed the 

key issues, ideas and concepts both of them.  


