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„Doskonały pracownik: kreatywność – zaangażowanie – współpraca” – to temat przewodni 

tegorocznego, V Samorządowego Dnia Jakości. Tym razem odbył się on  

8 listopada 2012 roku w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej. Na zaproszenie Burmistrza 

Dzierżoniowa  w konferencji udział wzięli: 

1. dr Piotr Rogala (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); 

2. dr Tomasz Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); 

3. studenci z Koła Naukowego OIKOS z UE we Wrocławiu; 

4.  przedstawiciele Urzędu Miasta i jednostek podległych. 

 
 

Spotkanie to rozpoczęło się od prezentacji drogi doskonalenia naszego Urzędu.  

O Nagrodzie Doskonałości EFQM przyznanej UM w Dzierżoniowie i drodze do doskonałości  

w systemie zarządzania opowiedzieli uczestnikom konferencji p. Dorota Sało i p. Krzysztof 

Nawrot. Zarządzanie personelem w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie 

przedstawiła dyrektor Jadwiga Horanin. Wykład pt. „Zarządzanie personelem według 

doktryny jakości” wygłosił dr Piotr Rogala, a przegląd badań nad  dobrą administracją, na 

którą składają się kadry i motywacja przedstawił dr Tomasz Brzozowski.  

 

Wnioski z wykładu dr Rogali [na podstawie Doktryny Jakości A.J. Blikle]: 

1. Jakości nie można „wykontrolować” 

2. Źle dobrane mierniki prowadzą do poważnych nieprawidłowości w działaniu  

3. Organizacja powinna koncentrować się na realnych celach, a nie miernikach 

4. Premie silnie motywują jedynie do zdobywania tych premii 

5. Kary często mają odwrotny skutek niż powinny 

Konkluzje[na podstawie Doktryny Jakości A.J. Blikle]:  

1. Dobra praca to lekka praca 

2. Nie oczekuj perfekcji – oczekuj postępu 

3. Zarządzaj bez marchewki i kija  

 

 

 

 

 



4. Poczucie sukcesu jest najsilniejszym czynnikiem motywującym do dobrej pracy  

5. Tylko 15% problemów związanych z jakością i wydajnością można przypisać 

pracownikom, za resztę jest odpowiedzialna organizacja pracy. Jak można więc 

uzależniać wynagrodzenie od czegoś, na co pracownik nie ma wpływu?  

6. Premie uwalniają przełożonych od analizowania przyczyn. W przypadku problemów 

wystarczy zabrać premię, aby zrealizować swoją menedżerską powinność.  

7. Nie chcemy gorszej pracy nawet za niższą płacę. Jeżeli komuś płacimy mniej, bo 

pracuje gorzej, to tym samym zgadzamy się na taki stan rzeczy. Rachunki pomiędzy 

firmą  

a pracownikiem są wyrównane. Gorzej pracuję, ale też mniej zarabiam i nic nikomu 

do tego. Czy wyobrażamy sobie szpital, który źle leczącym lekarzom jedynie obniża 

wynagrodzenie, ale godzi się na ich złą pracę?  

8. Zarządzanie jakością to planowanie, a nie kontrola.  

 

Podsumowania konferencji dokonała wiceburmistrz Wanda Ostrowska, mówiąc o stanie 

obecnym i możliwej przyszłości zarządzania personelem.  

Na zakończenie studenci z Koła Naukowego OIKOS przeprowadzili testy wśród uczestników 

konferencji, dzięki  którym można było się przekonać  o predyspozycjach do zajmowania 

stanowisk, cechach charakteru warunkujących współpracę w zespole oraz ocenić etykę, 

którą kieruje się w pracy. 

 
Tematem poprzednich Dni Jakości były m.in. problematyka oceny pracowników, 

wykorzystywanie wyników badań satysfakcji w doskonaleniu organizacji czy temat Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju.  
 


