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Autoreferat przedstawiający opis dorobku
i osiągnięć naukowych

1.

Imię i nazwisko: Marcin Olkiewicz

2.

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca
i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej:
2.1. Posiadany stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu
2001 – 2002

Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Uwarunkowania systemu zarządzania jakością
w usługach hotelarskich

Promotor w przewodzie
doktorskim:

Recenzenci rozprawy
doktorskiej:

prof. dr hab. Joanna Senyszyn
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
prof. dr hab. inż. Wojciech Bąkowski
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Transportu i Łączności
(obecnie Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
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dr hab. inż. Witold Nierzwicki, prof. UG
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
Data nadania stopnia
naukowego
(uchwała Rady Wydziału):
1997 – 2001

26 września 2002 r.
Studia Dzienne Doktoranckie
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

2.2. Posiadany tytuł zawodowy: mgr ekonomii
1992 -1997

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Transportu i Łączności

Tytuł pracy magisterskiej:

Struktura asortymentowa usług świadczonych
przez Telekomunikację Polską S.A.

Promotor:

dr Aleksander Panasiuk
Wydział Transportu i Łączności
Uniwersytet Szczeciński

Recenzent:

dr hab. Henryk Babis, prof. US
Wydział Transportu i Łączności
Uniwersytet Szczeciński

Termin obrony

03.02.1997

2.3. Pozostałe najważniejsze etapy edukacji:
2006 - 2007

studia podyplomowe: Pełnomocnik ds. Jakości
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
oraz Auditor wewnętrzny DQS Polska Systemu
Zarządzania Jakością wg ISO 9001, DQS Polska
sp. z o.o. (DQS - Deutsche Gesellschaft zur
Zertifizierung
von
Managementsystemen
GmbH) i Politechnika Koszalińska

2000 – 2001

studia podyplomowe: Master of Business
Administration (MBA), Manchester Metropolitan
University i Szczecin University

06.1997

certyfikat
w
zakresie:
Zarządzania
Produkcją i Kompleksowe Kierowanie Jakością
(o numerze 79) Loyola Marymount University
i Polskie Centrum Zarządzania Produkcją
Uniwersytetu Loyola Marymount w Los
Angeles.

04.1997

świadectwo
ukończenia
Course
on
Mastering
Foreign
INDEG/ISCTE
University
of
Uniwersytet Szczeciński.

kursu:
Exchange,
Lisbon,
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3.

4.

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu:
od 03.2004 r. do chwili obecnej

Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk
Ekonomicznych, Katedra Zarządzania,
stanowisko: adiunkt

od. 10.2002 r. do 31.01. 2004 r.

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania,
stanowisko: adiunkt

od. 03.1997 r. do 09.2002 r.

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania
stanowisko: asystent

Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.)

Jako osiągnięcie naukowe, które spełnia wymagania wynikające z z art. 16 ust. 2 Ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.), wskazuję monografię naukową – dzieło
opublikowane w całości:
Marcin Olkiewicz (2017), Modelowe kreowanie jakości w organizacjach
w ramach foresightu jakościowego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Koszalin, s. 1-398. [Monografia nr 334, Wydział Nauk Ekonomicznych, ISSN 0239-7129, ISBN
978-83-7365-468-6]*

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
w Jeleniej Górze
dr hab. Piotr Grudowski, prof. PG
Politechnika Gdańska
Wydział Ekonomii
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania

5.

Opis osiągnięcia naukowego wskazanego w punkcie 4 oraz we wniosku
habilitacyjnym jako stanowiące znaczny wkład w rozwój nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
Monografia „Modelowe kreowanie jakości w organizacjach w ramach foresightu

jakościowego” stanowi efekt moich zainteresowań, od czasu studiów, obszarem jakości
a także realizowanych prac badawczych oraz wdrożeniowych.
*

w dalszej części autoreferatu oznaczane jako [Olkiewicz, 2017, s. 1-398].
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Mimo że problematyka dotycząca jakości, osiągania i jej doskonalenia przez organizacje,
a w szczególności systemów zarządzania jakością znalazła odzwierciedlenie w wielu
praktycznych i teoretycznych, krajowych i międzynarodowych opracowaniach, to nieustannie
stanowi obszar, w którym występują zagadnienia, problemy, zjawiska wymagające
odpowiedniej identyfikacji oraz badań empirycznych. Bogaty i zróżnicowany dorobek naukowobadawczy wskazuje wielowymiarowość i złożoność problematyki kształtowania jakości. Proces
kształtowania jakości w organizacjach, w ramach znormalizowanych systemów zarządzania,
w naukach o zarządzaniu, jest przedmiotem zainteresowania wielu przedstawicieli znaczących
ośrodków naukowych w kraju, stając się źródłem moich zainteresowań oraz inspiracją
naukowo-badawczą. Rosnące znaczenie posiadania i doskonalenia systemów zarządzania przez
organizacje spowodowało postrzeganie jakości przez pryzmat długookresowych działań,
w szczególności planistycznych. Konieczność ciągłego doskonalenia jakości jako element
strategicznego zarządzania w organizacji stanowiło podstawę moich prac teoretycznych
a następnie metodycznych i empirycznych. Istotnym przedmiotem moich badań stał się również
foresight jako narzędzie (metoda) dające możliwości strategicznego kreowania przyszłości
w ramach procesowego zarządzania organizacją.
Obszerna literatura przedmiotu: krajowa i zagraniczna dotycząca znormalizowanych
systemów zarządzania jakością oraz foresightu ujawniły potrzebę analizy potencjalnych
związków zachodzących pomiędzy nimi. Wzrost znaczenia oczekiwań w stosunku do jakości,
a także znormalizowanych systemów zarządzania, jako strategicznego obszaru zarządzania
organizacją, widoczny szczególnie praktyce zainicjowało potrzebę przeprowadzenia przeze
mnie badań sondażowych (pilotażowych). Brakująca w literaturze korelacja zjawisk, a także
optymistyczne wyniki badania sondażowego, dały podstawę do stwierdzenia:


luki teoretycznej (wynikającą z braku koncepcji, co do sposobu definiowania foresightu
jakości i określanie zakresu oddziaływania foresightu na kreowanie jakości,
w szczególności znormalizowanych systemów zarządzania),



luki badawczej – empirycznej (wynikającą z braku lub fragmentaryczności badań
ilościowych i jakościowych zrealizowanych do tej pory w organizacjach z tego zakresu),



luki metodycznej (wynikającej z dotychczasowego braku sprawdzonych kompleksowych
metod – implementacji foresightu w modelową koncepcję kreowania jakości
w organizacjach, a rosnącym zapotrzebowaniem różnych organizacji), oraz

przeprowadzenia przeze mnie pogłębionych analiz teoretyczno-empirycznych.
Osobiste zainteresowania tą tematyką, możliwość wykorzystania w przyszłości
w praktyce, oraz wyniki wcześniejszych badań spowodowały, iż podjąłem próbę wykazania
możliwości implementacji foresightu w jakości, ze szczególnym ukierunkowaniem na
znormalizowane systemy zarządzania. Innymi słowy rozważania podjęte w monografii
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habilitacyjnej Modelowe kreowanie jakości w organizacjach w ramach foresightu jakościowego
koncentrowały się wokół założenia, iż aktywność myślenia strategicznego staje się czynnikiem
stymulującym i inicjującym działania rozwojowe wszystkich obszarów organizacji, a poprzez
zastosowanie metod zarządzania jakością, jako elementu modelowania systemu zarządzania,
zwiększa się skuteczność i efektywność procesowego zarządzania.

5.1. Struktura i najważniejsze elementy układu treści opracowania
Monografia składa się z pięciu rozdziałów, które można podzielić na 2 części (pierwsza
dotycząca analizy badawczej, a druga szczegółowego opisu modeli). Przyjęty układ monografii
pozwolił mi na przedstawienie efektu czteroletnich prac badawczych powadzonych przeze mnie
w latach 2011-2014. Na pierwszą część składają się trzy rozdziały teoretyczne stanowiące studia
literaturowe nad tematyką jakości i foresightu. Natomiast w drugiej części, złożonej z dwóch
rozdziałów, skupiłem się nad metodyką i wynikami przeprowadzonych dwóch badań, łącznie na
próbie 1623 organizacji z rejonu środkowopomorskiego. Opublikowaną monografię kończy
9 załączników, stanowiących obszerną charakterystykę empiryczną przeprowadzonych badań,
w szczególności indywidualnych modeli.
W rozdziale pierwszym pn. Kwalitologiczne podstawy teorii jakości scharakteryzowana
została problematyka jakości jako kluczowa kategoria monografii habilitacyjnej. W tym celu
przeprowadziłem szczegółowy przegląd pojęć, klasyfikacji, a także przedstawiłem przegląd oraz
analizę podejścia do jakości oraz wskazałem implementację teorii zarządzania jakością
do organizacji. Ponadto w rozdziale tym ukazałem istotną rolę procesowego podejścia
do kształtowania jakości. Dodatkowo starałem się wykazać, iż funkcjonowanie organizacji
w

ramach

zarządzania

opartego

na

procesowym

podejściu,

zwiększa

możliwości

dostosowawcze oraz rozwojowe, a przy jednoczesnym ukierunkowaniu na projakościowe
działania wpływa między innymi na poprawę efektywności, skuteczności, czy kształtowania
wartości. Dokonując analizy literatury naukowej, krajowej i zagranicznej, skoncentrowałem się
również na charakterystyce systemu zarządzania jakością. Obecnie systemy zarządzania stają
się standardem i często postrzegane są również jako narzędzie kształtowania jakości lub
element ciągłego doskonalenia organizacji. Zwieńczeniem rozważań jest przedstawienie stanu
dotychczasowych badań nad udziałem znormalizowanych systemów zarządzania w ewolucji
zarządzania jakością.
Rozdział drugi pn. Strategiczne aspekty zarządzania jakością stanowi podstawę rozważań
nad problematyką jakości, jako zjawiska odnoszącego się do wielu dziedzin, płaszczyzn
i aspektów zarządzania oraz funkcjonowania podmiotów, gospodarek i życia. Jak pokazują
doświadczenia, jakość ma istotne znaczenie w kreowaniu przyszłości. W rozdziale tym
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przeprowadziłem rozważania nad znaczeniem strategii, celów w funkcjonowaniu i rozwoju
organizacji, w odniesieniu do obszaru jakości. Szczególną uwagę zwróciłem na obszary
kreowania jakości, w ramach optymalizowania procesów organizacyjnych, doboru metod,
technik lub narzędzi itd. określanych elementami procesu ciągłego doskonalenia. Starałem się
wykazać, że ciągła poprawa jakości powinna być dokonywana poprzez odpowiednio
wygenerowaną

strategię,

ewolucję

procesów

oraz

zwiększanie

poziomu

satysfakcji

i zaspokojenia potrzeb interesariuszy rynku. W tym celu, szczegółowa i selektywna analiza
literatury przedmiotu pozwoliła mi na stworzenie autorskiego modelu powiązań jakości
z interesariuszami, a także na własną klasyfikację i identyfikację instrumentarium zarządzania
jakością oraz wykazanie, iż inżynieria jakości jest elementem modelowania systemów
zarządzania. Ma to szczególne znaczenie w procesowym strategicznym działaniu/zarządzaniu
wykorzystującym

wiedzę,

umiejętności,

doświadczenie

oraz

odpowiednio

dobrane

instrumentarium do diagnozowania, rozwiązywania, rozwijania czy kreowania obszarów jakości
w organizacji. W świetle przeprowadzonych rozważań należy podkreślić znaczenie inżynierii
i instrumentarium jakości, jako narzędzi zarządzania, w procesie kształtowania jakości
w organizacji, które mają szczególne znaczenie w odniesieniu do moich badań empirycznych
w zakresie konceptualizacji kreowania jakościowej przyszłości organizacji, oraz przydatności
w procesach zarządzania jakością.
W rozdziale trzecim pn. Teoretyczne aspekty funkcjonowania foresightu dokonałem
szczegółowej analizy z zakresu foresightu. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych
rozdziałów w pierwszej części o charakterze poznawczo-teoretycznym, skupiłem się
na zidentyfikowaniu i scharakteryzowaniu pojęcia foresightu, gdyż nie ma pełnej zgodności
w jego interpretacji. W oparciu o to zaproponowałem własną definicję foresightu, a także
foresightu jakości. W tej części zaakcentowałem rolę procesowego podejścia do foresightu,
co w odniesieniu do implementacji do jakości, a w szczególności jej doskonalenia, jest istotnym
elementem praktycznego zastosowania. W świetle analizy literaturowej dotyczącej foresightu
starałem się przedstawić: ewolucję foresightu, interdyscyplinarność stosowania, rangę - mimo
istniejących ograniczeń wdrożeniowych a pomimo uzyskiwanych znaczących korzyści, czynniki
determinujące stosowanie foresightu jako narzędzia kreującego przyszłość itd. Wykazałem,
że złożoność zjawisk implementujących kreowanie wizji przyszłości sprawia, iż konieczne jest
między innymi badanie stanu obecnego (faktycznego), istniejących trendów, ale także
prognozowanych najlepszych scenariuszy, przez wyspecjalizowane podmioty, ekspertów,
zespoły projektowe kreujące „studia nad przyszłością”. Wykazując ewolucję wykorzystania
foresightu, w kraju i na świecie, stwierdziłem, że:


prowadzone są działania optymalizacyjne ukierunkowane na efektywne wykorzystanie
instrumentarium foresightu, czego efektem są zmiany w podstawach metodycznych,
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uniwersalność i interdyscyplinarność foresightu daje możliwości implementacji
we wszystkich podmiotach (interesariuszy) oraz obszarach ich funkcjonowania,
niezależnie od wielkości, zamożności, lokalizacji itd., w procesach budowania przyszłości
biznesowej, politycznej, społecznej czy gospodarczej,



mimo

rosnącego

międzynarodowym,

doświadczenia
krajowym

realizacji
czy

foresightu

regionalnym

w

kraju

realizowane

na
przez

poziomie
władzę

administracyjną, to relatywnie niewielkie, wręcz znikome, są jego efekty widoczne
u przedsiębiorców,


brakuje fizycznej, przedstawionej w realnych parametrach ilościowych, oceny
oddziaływania

realizacji

projektu

wykorzystującego

foresight

na

regiony,

czy interesariuszy,


foresight staje się narzędziem kreującym rozwój współpracy przedsiębiorców
ze środowiskami nauki, niwelującym lub ograniczającym między innymi brak zaufania,
odpowiednich relacji, „wiedzy strategicznej” itd., zwiększając tym samym wskaźnik
czynnego udziału (w formie pośredniej lub bezpośredniej) organizacji w projektach
foresightu,



stosowana metodyka i instrumentarium foresightu oraz procesowe działanie
i uniwersalne zastosowanie, w przypadku prognozowania jakości w ramach jej
doskonalenia, gdzie podstawę stanowią znormalizowane systemy zarządzania, może
przyczynić się do wygenerowania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Analizując powyższe, powstała realna konieczność przeprowadzenia badań empirycznych,

związanych z wykorzystaniem foresightu jako narzędzia wspomagającego implementację
jakości w zarządzaniu organizacją.
W rozdziale czwartym pn. Podstawowe założenia badawcze związane z implementacją
jakości w zarządzaniu organizacjami przedstawiłem podstawowe założenia badawcze.
Scharakteryzowałem i wyjaśniłem metodykę badań empirycznych. Przyjęty proces realizacji
zadań i zbierania danych empirycznych, zaprezentowany na rysunku 1, był niezbędny
do konceptualizacji i operacjonalizacji modelowej w ramach inżynierii jakości. Postępowanie
zgodnie z przyjętym schematem pozwoliło mi na przyjęcie tez oraz hipotezy głównej, a przede
wszystkim identyfikacji koncepcyjnego Modelu Kreowania Jakości z wygenerowanymi
submodelami.
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METODYKA

BADANIA PIERWOTNE
(Sondaż diagnostyczny)
Analiza otoczenia
organizacji
pyt. 1
Analiza przydatności do dalszych działań

pyt. 2
pyt. 3
……..……..
pyt. 89

BADANIA WTÓRNE
Analiza bibliometryczna,
przegląd literatury

WSTĘPNA ANALIZA BADAWCZA

Wybrane
pytania
ankietowe
poddane
analizie

Analiza
statystyczna i
modelowanie

Pytania:

Statystyka
opisowa

IMPLIKACJE

Nauka

1, 2, 3,
4, 5, 6,
8,10, 11,
12, 14, 15,

Test
Chi2 (χ2).

16, 20, 21,
23, 25,33,

Model 1

34, 36, 42,

Model 2

Wnioskowanie

WSTĘPNA ANALIZA
WYJŚCIOWA

Praktyka
gospodarcza

43, 57,59,
65, 70, 72,

Model 3

73, 74, 75,
76, 77, 78,
80, 81, 82,
83, 84, 85,
87, 88, 89.

Model 4
Model 5

Doskonalenie

Model 6
Model 7

WSTĘPNA ANALIZA BADAWCZA

PROCES BADAWCZO STRUKTURALNY

Rysunek 1. Schemat metodyki wielopoziomowych badań
Źródło: [Olkiewicz, 2017, s. 12].
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Ważną część rozdziału stanowi identyfikacja oraz analiza podstawowych cech zbiorowości
1623 organizacji z rejonu środkowopomorskiego a także znormalizowanych systemów
zarządzania poddanych tam badaniu. W efekcie wykazałem, na podstawie przeprowadzonych
badań identyfikacyjnych tj. sondażowych (w okresie styczeń - kwiecień 2011 r. na populacji 516
podmiotów) oraz głównych (od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r. na 1107 podmiotach),
zróżnicowane zależności cech organizacji (np. wielkość zatrudnienia, klasyfikację, charakter
działalności czy lokalizację) i znormalizowanych systemów zarządzania, które będą miały
znaczenie w transparentności wyników. W wyniku przeprowadzonych w tej części monografii
badań [Olkiewicz, 2017, s. 135-156] zauważa się, że interakcje zjawisk gospodarczych,
społecznych, środowiskowych itd. wymuszają na organizacjach odpowiedzialne zarządzanie
jakością, często w ramach znormalizowanych systemów zarządzania, w celu zaspokajania
potrzeb i zwiększania satysfakcji interesariuszy przy jednoczesnym osiąganiu zamierzonych
efektów wynikających ze strategicznych planów. Stwierdziłem, że podejmowane działania
projakościowe obarczone są często znacznymi kosztami (np. certyfikacji i recertyfikacji), które
w efekcie końcowym zwrócą się przynosząc większe korzyści ekonomiczno-finansowe,
społeczne czy środowiskowe, a ciągły monitoring otoczenia, w ramach pozyskania istotnych
informacji, pozwala organizacji myśleć i działać przyszłościowo, a wręcz wizjonersko,
wykorzystując badania typu foresight.
W związku z powyższym oraz coraz częściej spotykanym zjawiskiem rezygnacji z rozwoju
jakości w różnych obszarach funkcjonowania organizacji (czego efektem jest stagnacja lub
wycofanie się z rynku), powstała realna konieczność przeprowadzenia badań empirycznych
przeprowadzona w rozdziale piątym pn. Foresight jakości jako narzędzie wspomagające
modelowe kreowanie jakości w organizacji. Kluczową część rozdziału stanowi uniwersalny model
wskazujący istotne obszary, pozwalający na koncepcyjne kreowanie jakości, w ramach jej
doskonalenia, w organizacji. W ramach działań koncepcyjnych, wykorzystując wyniki analiz
teoriopoznawczych z obszarów zarządzania jakością oraz działań foresightu i stosowanych
w nich narzędzi badawczych, zidentyfikowałem instrumentarium foresightu jakości oraz
wskazałem i wykorzystałem potencjalne wielopoziomowe podejście generowania kierunków
doskonalenia jakości w organizacji tworząc koncepcję metodyki foresightu jakości [Olkiewicz,
2017, s. 158-16.]. Wykreowany koncepcyjny model (Model Kreowania Jakości - MKJ),
przedstawiony na rysunku 2, powstał przy wykorzystaniu metodyki foresightu jakości.
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Doskonalenie jakości

strategia
(submodel)

Potencjał

skuteczność
(submodel)

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie procesowe

Wiedza

Zarządzanie
bezpieczeństwem

Zarządzanie
interesariuszami
Zarządzanie
środowiskiem

Model kreowania jakości w organizacji

Planowanie jakości

Foresight jakości

Projakościowa odpowiedzialność zarządzania

Zarządzanie produkcją

efektywność
(submodel)

proces
(submodel)

interesariusz
(submodel)

przyszłość
(submodel)

Instrumentarium jakości
Zarządzanie wartością

działanie
(submodel)

Ocena, ewaluacja, doskonalenie kultury oraz struktury organizacyjnej
jako organizacji uczącej się

Rysunek 2. Koncepcyjny model kreowania jakości w organizacji w ramach doskonalenie jakości
z wykorzystaniem foresightu jakości
Źródło: [Olkiewicz, 2017, s. 164].
Zasadniczą rolę w opracowanym koncepcyjnym modelu stanowią wygenerowane
submodele obszarowe (modele), pozwalające na testowanie stawianych hipotez i uzyskiwanie
odpowiedzi na pytania badawcze, determinujące rozwój jakości w organizacji. Rozdział zawiera
statystyczną analizę i prezentację wyników siedmiu modeli wraz z oceną ich zależności, różnic
badanych zjawisk itp., wskazując na wzmacnianie poszczególnych obszarów w ramach
doskonalenia jakości przez organizacje. Szczegółową analizę i charakterystykę wyodrębnionych
siedmiu obszarów (submodeli) przedstawiłem w załącznikach od 3 – do 9. Zostały one
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poprzedzone analizą kwestionariusza ankietowego oraz indeksacją modeli, zawartych łącznie na
121 stronach, co wskazuje na rzetelne i wiarygodne badania. W rozdziale przedstawiona analiza
badań wykazała na konieczność stosowania foresightu jakości przez organizacje, gdyż
strategiczna świadomość interesariuszy a także wygenerowania wiedza i stosowanie
odpowiedniego

instrumentarium

jakości,

może

kreować

projakościowe

doskonalenie

organizacji. Rozdział zakończony jest prezentacją implikacji dla nauki, praktyki gospodarczej
oraz procesów doskonalenia. Całokształt podjętych działań w monografii wieńczy Zakończenie,
stanowiące

syntetyczną

ocenę

podejmowanych

zagadnień

wykorzystania

foresightu

w doskonaleniu jakości, ze szczególnym uwzględnieniem znormalizowanych systemów
zarządzania.

5.2. Cele naukowe oraz hipotezy badawcze
Celem głównym monografii była propozycja koncepcji modelowego kreowania jakości
z użyciem narzędzi foresightu. Tym samym starałem się wykazać elementy i czynniki
kompleksowego doskonalenia jakości, w ramach modelu kreowania jakości w organizacji.
Tak postawiony cel główny pozwalał mi na określenie celów szczegółowych, do których
zaliczyłem cele:
1. Teoriopoznawcze:


Identyfikacja, przegląd i periodyzacja zasobów literatury w aspekcie generowania
wiedzy o jakości i badaniach typu foresight.



Identyfikacja determinant kształtowania jakości, a w szczególności w ramach
projakościowych znormalizowanych systemów zarządzania.

2. Metodyczne:


Rozpoznanie i identyfikacja zmiennych zależnych i niezależnych niezbędnych
do stworzenia elementów modelu (submodeli), które opisują zjawiska kształtowania
jakości w organizacji, o silnym zabarwieniu subiektywnej oceny respondentów.



Stworzenie modelu badawczego, uwzględniającego zależne submodele.

3. Empiryczne:


Ocena poziomu zależności elementów koncepcyjnego modelu kreowania jakości
w organizacji.



Analiza poziomu oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami modelu.



Ocena wykorzystania foresightu jakości w procesie doskonalenia jakości
w badanych organizacjach.
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Tak postawione cele pozwoliły mi na sformułowanie głównej hipotezy badawczej
„modelowe kreowanie jakości w organizacji w ramach foresightu jakości pozwala doskonalić
zarządzanie jakością oraz wzmacniać pozycję rynkową podmiotu, w stosunku do istniejącej lub
przyszłej konkurencji” oraz czterech hipotez pośrednich:
1. Istnieją zależności pomiędzy determinantami otoczenia organizacji a podejmowanymi
działaniami doskonalenia jakości z wykorzystaniem foresightu;
2. Sposób użycia koncepcji foresightu jakości moderuje doskonalenia jakości w organizacji,
w ramach znormalizowanych systemów zarządzania;
3. Istnieją zależności identyfikujące siłę i istotność poszczególnych submodeli w modelu
kreowania jakości w organizacji;
4. Świadomość interesariuszy podstawą wykorzystywania foresightu jakości jako elementu
kreowania jakości w organizacji.
Wszystkie hipotezy zostały poddane weryfikacji w rozdziałach badawczych (IV i V),
wsparte szczegółową analizą wygenerowanych submodeli koncepcyjnego Modelu Kreowania
Jakości. Wszystkie submodele posiadały problem badawczy, który poddano weryfikacji w dwóch
badaniach, co prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Wykaz statystycznej istotności w badanych submodelach
Lp.

Model

Problem badawczy

Badanie B1

Badanie B2

1

MsZSZ

Znormalizowane systemy zarządzania są
skutecznym narzędziem kształtowania jakości

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

MaZSZ

MakZSZ

2

MaoZSZ

MamZSZ

Znormalizowane systemy zarządzania
wymuszają na organizacjach konieczność
wprowadzania zmian
Znormalizowane systemy zarządzania
wymuszają na organizacjach konieczność
wprowadzania zmian kontrolnych
Znormalizowane systemy zarządzania
wymuszają na organizacjach konieczność
wprowadzania zmian organizacyjnych
Znormalizowane systemy zarządzania
wymuszają na organizacjach konieczność
wprowadzania zmian motywacyjnych

MaiZSZ

Znormalizowane systemy zarządzania
wymuszają na organizacjach konieczność
wprowadzania zmian informacyjnych

Zweryfikowano
negatywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

MzZSZ

Znormalizowane systemy zarządzania jakością
pełnią istotną rolę w organizacji

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

MzmZSZ

Znormalizowane systemy zarządzania jakością
służą przede wszystkim do monitoringu nad
jakością oferowanych produktów/usług

Zweryfikowano
negatywnie

Zweryfikowano
negatywnie

3
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cd. Tabela 1
Lp.

Model
MzmoZSZ

MznZSZ

MzfZSZ

MzmaZSZ

4

Problem badawczy
Znormalizowane systemy zarządzania jakością
wyłącznie są motywatorem ciągłych
jakościowych zmian w organizacji
Znormalizowane systemy zarządzania jakością
służą do nadzoru nad prawidłową realizacją
zadań i planów jakościowych w organizacji
Znormalizowane systemy zarządzania jakością
służą do nadzoru nad prawidłowym
funkcjonowaniem organizacji
Znormalizowane systemy zarządzania jakością
wyłącznie są magnesem pozyskiwania
interesariuszy

Badanie B1

Badanie B2

Zweryfikowano
negatywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
negatywnie

Zweryfikowano
negatywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

MeZSZ

Znormalizowane systemy zarządzania jakością
cechuje wysoka efektywność

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

MBP

Znormalizowane systemy zarządzania w
organizacji potrzebą interesariuszy
Wymagania odbiorców warunkiem posiadania
znormalizowanych systemów zarządzania
jakością w organizacji
Doskonalenie jakości świadczonych usług lub
produkowanych dóbr warunkiem posiadania
znormalizowanych systemów zarządzania
jakością w organizacji
Posiadanie znormalizowanych systemów
zarządzania w organizacji zwiększa możliwość
wdrażania innowacji
Konieczność powtarzalności produkcji lub
świadczenia usług warunkiem posiadania
znormalizowanych systemów zarządzania
jakością w organizacji

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
negatywnie

Zweryfikowano
negatywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

MBPw

MBPp
5
MBPi

MBPk

6

MPS

Organizacje posiadają wizję wyznaczającą
sposób doskonalenia jakości

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

7

MSJ

Organizacje posiadają strategię wyznaczającą
sposób zarządzania i doskonalenia jakości

Zweryfikowano
pozytywnie

Zweryfikowano
pozytywnie

Źródło: [Olkiewicz, 2017, s. 239-240].

5.3. Zastosowane metody realizacji badań naukowych
Realizacja celów postawionych celów i hipotez badawczych wymagała:


przeprowadzenia

pogłębionych

studiów

literatury

krajowej

i

zagranicznej,

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu,
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analizy i oceny dotychczasowych prac badawczych (krajowych i międzynarodowych)
problematyki jakości oraz foresightu,



podjęcia prowadzenia prac projektowych,



przeprowadzenia prac badawczych (empirycznych).
Przegląd

literatury

(ponad

520

pozycji),

głównie

o

charakterze

naukowym,

przedstawionych w wykazie wykorzystanych źródeł, pozwoliła mi na monograficzny opis istoty
i znaczenia jakości oraz foresightu. Poszukiwanie możliwości implementacji foresightu
w zarządzanie jakością stało się bodźcem do stworzenia i weryfikacji koncepcji modelowego
kreowania jakości. Szczególnego znaczenia zjawisko to nabiera, w przypadku analizy, tak bardzo
rozpowszechnionych, znormalizowanych systemów zarządzania oraz w doskonaleniu jakości
w organizacji. Działania niezbędne do konceptualizacji i operacjonalizacji modelowej wymagały
zastosowania metod: monograficznej, analizy i konstrukcji logicznej oraz statystycznych a także
stworzenia przeze mnie kwestionariusza ankiety. Warto dodać, iż podczas prowadzenia
wieloaspektowej analizy badawczej prowadziłem obserwacje na terenie niektórych badanych
podmiotów, w ramach nadzorów nad systemami zarządzania oraz szeroko pojętego doradztwa
biznesowego.
Proces badawczy realizowany był w ramach następujących działań:
1. badanie sondażowe (pilotażowe) – stanowiące punkt wyjścia w projektowaniu modelu.
Badanie miało na celu ocenę możliwości przeprowadzenia badań empirycznych
w 516 z 600 losowo wybranych organizacjach,
2. badanie właściwe – przeprowadzone wśród 1107 (z 1200 poddanych badaniu)
organizacji miało na celu potwierdzenie transparentności otrzymanych wyników,
3. opracowanie i ocenę modelu, przy zweryfikowanym materiale badawczym (ze względu
na specyfikę modeli logitowych braki w zmiennych zależnych i niezależnych skutkowały
usunięciem przeze mnie danego przypadku z puli odpowiedzi), obejmującą:


proces kodowania dla zmiennych, gdyż wynika to z charakteru danych,



budowę modeli indywidualnych, w przypadku braku możliwości zbudowania
modelu ogólnego, wynikającego z trudności wskazania istotności poszczególnych
stanów,



modele indywidualne, tak samo jak modele ogólne, poddawałem procesom
badawczym (w tym również optymalizacji, gdzie przyjmowałem za każdym razem
dany stan lub grupę stanów, jako sukces, a resztę stanów, jako porażkę), a gdy
występowała rozbieżność (co do ostatecznej wersji modelu dla poszczególnych
badań dla porównania) tworzyłem modele bliźniacze dla tych badań, przy czym
punktem odniesienia było badanie B1,
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wyliczenie

pseudowspółczynników

determinacji

dla

modeli

logitowych,

dla przejrzystości badania i późniejszych porównań w swoich obliczeniach, których
interpretacja jest zbliżona do współczynników determinacji modeli liniowych,


proces upraszczania modeli przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższego
współczynnika opisu badanych zależności przez ten model,



wyodrębnienie szeregu parametrów, dzięki którym można było pozycjonować dane
modele, między innymi:
 AIC (kryterium informacyjne Akaike - Akaike Information Criterion),
 BIC (bayesowskie kryterium informacyjne - Bayesian Information Criterion
lub Schwartz Criterion),
 LL (Log-Likelihood),
 współczynniki βi modelu,
 R2 miarę jakości dopasowania modelu,
 zdolność predykcyjną PAC (Percentage Accuracy in Classification).



estymowanie modeli za pomocą Metody Największej Wiarygodności (MNW),
co wiązało się z oceną stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia danego zjawiska,
oraz



weryfikację zależności międzymodelowych wykonaną za pomocą testu 2, która
pozwala na głębszy proces wnioskowania.

Niewątpliwie badania empiryczne z wykorzystaniem techniki sondażu opinii publicznej
w oparciu o ankietę badawczą pozwala dotrzeć do dużej populacji respondentów, lecz
obarczone są one ograniczeniami uzyskania wyników opartych na subiektywnych ocenach
respondentów. Starając się to zminimalizować dokonałem arbitralnego sposobu doboru
respondentów: z jednej strony - celowy wybór organizacji posiadających znormalizowany
system zarządzania oraz znajdujących się na terenie rejonu środkowopomorskiego, a z drugiej
strony – losowy, ze względu na parametry identyfikacyjne działalności gospodarczej, tj. formę
prawną organizacji, wielkość zatrudnienia, branżę, zakres działania itd. Dodatkowo swoją
ankietę skierowałem do osób odpowiedzialnych w organizacji za system zarządzania lub jego
funkcjonowanie tj. właścicieli organizacji lub pełnomocników ds. systemu zarządzania). Warto
zaznaczyć, iż tak określona parametryzacja pozwoliła mi przeprowadzić badania:


we wszystkich podmiotach wg klasyfikacji MSP,



w dziewiętnastu rodzajach prowadzonej działalności przedsiębiorstwa wg działu
gospodarki,



oraz w podmiotach posiadających znormalizowane systemy zarządzania (gdzie,
w ramach uzyskanych odpowiedzi, wyodrębniono jedenaście systemów zarządzania,
w tym jednostkowych: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001 oraz ISO 22000,
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a także pięć zintegrowanych: ISO 9001 z ISO 14001, ISO 9001 z ISO 22000, ISO 9001
z PN-N 18001, ISO 9001 z ISO 14001 i PN-N 18001 oraz ISO 9001 z ISO 27001).
Reasumując, całokształt prowadzonych przeze mnie badań wykorzystujący zarówno
metody ilościowe i jakościowe w zakresie przestawianej tematyki oraz budowy koncepcji
modelowego kreowania jakości stanowił odpowiedź na zidentyfikowane w monografii luki:
metodyczną, badawczo – empiryczną oraz teoretyczną. Przedstawione rozważania teoretyczne
(rozdziały I-III) poparte danymi empirycznymi (rozdziały IV i V) dowodzą, że wykorzystywanie
foresightu jakości stanowi nowy kierunek działań projakościowych podejmowanych przez
współczesne organizacje. Analiza badań empirycznych wskazuje również na niedosyt lub
odmienność postrzegania (identyfikowania) możliwości kreowania (kształtowania) przyszłości
jakości w ramach foresightu, dając mi możliwość prowadzenia dalszych badań dokonując
dogłębniejszych i obszerniejszych analiz.

5.4. Wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu
Prowadzone przeze mnie w opisywanej monografii rozważania, polemiki, badania oraz
koncepcyjne modelowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowić mogą głos w dyskusji na
temat wykorzystania foresightu i jakości w doskonaleniu zarządzania organizacją. Mam
nadzieję, że zaprezentowane wyniki oraz rozważania w monografii mogą w znaczący stopniu
wzbogacić dotychczasowy zasób wiedzy, stanowiąc inspirację dla dalszych analiz obejmujących
badaną problematykę. Wnioskuję, że organizacje, które podejmą strategiczne działania związane
z doskonaleniem jakości oraz zarządzaniem organizacją, zwłaszcza przy wykorzystaniu
znormalizowanych systemów zarządzania, wykorzystując foresight jakości osiągną wyższy
poziomu efektywności, gdyż wykazano różne siły zależności w korelacjach submodeli.
Oznacza to, że są znaczące obszary funkcjonowania organizacji sprzyjające doskonaleniu
(kreowaniu) jakości, co dla teorii zarządzania jest potwierdzeniem występowania zjawiska
oddziaływania na siebie tj. jakości i foresightu. Co więcej, zaproponowane rozwiązania
teoretyczne, jak i wyniki badań empirycznych potwierdzają to, dlatego badania należałoby
przeprowadzić

na

większą

skalę

oraz

zastosować

studia

porównawcze,

np.

przy

nieznormalizowanych systemach jakościowych.
Uważam więc, że mimo znaczącego rozwoju dorobku literatury krajowej i zagranicznej
w tematyce jakości i foresightu, opisywana monografia, a w szczególności wyniki pogłębionych
analiz teoretyczno-empirycznych, wskazują na istotny wkład na rzecz rozwoju nauk
o zarządzaniu poprzez:


wygenerowanie wiedzy hybrydowej popartej badaniami teoretycznymi i empirycznymi
z zakresu kompleksowego zarządzania jakością w organizacji, a w szczególności
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wykorzystywania

znormalizowanych

systemów

zarządzania

oraz

zarządzania

strategicznego, z uwzględnieniem badań nad przyszłością w ramach foresightu.
Widoczne

jest

to,

za

sprawą

usystematyzowania

dorobku

literaturowego,

konceptualizacji oraz operacjonizacji jakości w ujęciu strategicznym, ze szczególnym
uwzględnieniem implementacji projakościowych systemów zarządzania;


wzbogacenie wiedzy, w części teoretycznej, w ramach konceptualizacji oraz
operacjonizacji wielopoziomowego podejścia do generowania kierunków doskonalenia
jakości w organizacji przeniesionej poprzez metodykę badań foresightu oraz foresightu
jakości na model kreowania jakości w organizacji, której brakuje obecnie w literaturze
przedmiotu. Prawdopodobnie, w tym zakresie, są to pierwsze tego typu badania
przeprowadzone w Polsce w dyscyplinie nauk o zarządzaniu;



wykazanie, w ramach uzyskanych wyników dwóch badań empirycznych, zależności oraz
siły oddziaływania wygenerowanych submodeli logitowych, w ramach konceptualizacji
modelowej. Potwierdziły również, iż najważniejszym elementem kształtowania
przyszłości w obszarze jakości w ramach znormalizowanych systemów zarządzania jest
skuteczność i efektywność (bardzo silna korelacja) a następnie strategia jakości
i perspektywa strategiczna (silna korelacja);



udowodnienie

transparentności

oraz

interdyscyplinarności

przyjętych

założeń

modelowych, poprzez weryfikację praktyczną założeń badawczych popartych wynikami
1623 organizacji z rejonu środkowopomorskiego.

5.5. Aplikacyjne znaczenie osiągniętych wyników dla praktyki gospodarczej
Uzyskane i przedstawione wyniki badań empirycznych, w opisywanej monografii, mogą
stanowić propozycje zmian w praktyce gospodarczej. Dotyczy to głównie aspektów zarządzania
i sposobu myślenia – postrzegania systemu zarządzania jakością w organizacji. Profesjonalizacja
organizacji powoduje, że jakość oraz umiejętność kreowania przyszłości nabiera nowego
znaczenia. W ramach badanej populacji i wieloaspektowej analizy wykazałem, że:


odpowiednie wykorzystanie koncepcyjnego modelu kreowania jakości przez organizacje
może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie, rozwój oraz kształtowanie potencjałów
organizacji i kreowanie odpowiednich relacji z interesariuszami;



analiza czynników strategicznych pozwoliła na stworzenie koncepcyjnych modeli, w tym
również modeli szczegółowych i ostatecznych, które wskazują, że najważniejszymi
obszarami kreowania jakości, w ramach kompleksowych działań projakościowych,
wykorzystujących znormalizowane systemy zarządzania, są skuteczność i efektywność;
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badania wykazały pozytywną emergencję zachowań organizacji w zakresie doskonalenia
jakości (działań znormalizowanych systemów zarządzania) w ujęciu strategicznego
zarządzania;



stosowanie

foresightu

w

zarządzaniu

jakością

w

organizacji,

w

ramach

znormalizowanych systemów zarządzania, wskazuje, w jaki sposób można pozyskiwać
i wykorzystywać wiedzę (naukową, badawczą, gospodarczą, społeczną itd.) z zakresu
doskonalenia jakości;


stosowanie koncepcyjnego modelu kreowania jakości pozwoli organizacji łatwiej
dostosować się do turbulentnego otoczenia (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz
oddziaływać na mechanizmy rynkowe i interesariuszy, a także wzmacniać pozycje
rynkową podmiotu, w stosunku do istniejącej lub przyszłej konkurencji stając się
liderem rynkowym;



słabe modelowe relacje strategii jakości wobec efektywności, skuteczności oraz
adaptacji organizacji względem znormalizowanych systemów zarządzania jasno wskazują,
że organizacje powinny zwrócić szczególną uwagę na analizę czynników jakościowych
i ilościowych, wypracowując strategię kompleksowych działań projakościowych.
Działania powinny wykorzystywać w szczególności modelowe podejścia do foresightu
jakościowego oraz kreowania przyszłości jakości na bazie znormalizowanych systemów
zarządzania.
Powyższe elementy wskazują, że przedsiębiorcy szukając rozwiązań w sposobie

kształtowania przewagi konkurencyjnej oraz dążenia do dominacji rynkowej proponowany
model kreowania jakości powinni postrzegać jako źródło informacji pozwalających określić
politykę działania lub poszukiwania rozwiązań doskonalenia jakości zbliżając ich do osiągnięcia
wyznaczonych celów. Oznacza to, że przeprowadzone przeze mnie badania empiryczne
posiadające walor oryginalności pozwalają na zastosowanie w praktyce modelu, dając
organizacjom narzędzie do osiągania wymiernych efektów rynkowych. Warto zaznaczyć,
że przedstawiona propozycja doskonalenia jakości, w ramach znormalizowanych systemów
zarządzania, wskazuje na odpowiedni kierunek strategicznego działania i rozwoju organizacji
(niezależnie od jej specyfiki). Tym samym stwarza to konieczność prowadzenia dalszych badań,
poszerzając zakres metodyczny problemu danego zjawiska oraz zakres empiryczny
interesariuszy.

5.6. Aplikacyjne znaczenie osiągniętych wyników dla procesów doskonalenia
Doskonalenie stanowi element dążenia do doskonałości, co oznacza, że „zawsze można coś
zrobić lepiej”. Uważam, że mimo ograniczania ryzyka niepowodzenia i minimalizacji
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niepewności poprzez eliminacje zagrożeń przeprowadzenia skutecznej analizy procesu
badawczego wystąpiło kilka ograniczeń. Do ograniczeń, które mogłyby rzutować na osiągnięte
wyniki badań zaliczyłem:


dobór próby badawczej, gdyż nie jest znana liczba wszystkich organizacji w rejonie
środkowopomorskim,

które

posiadają

projakościowe

znormalizowane

systemy

zarządzania. Podobne zjawisko identyfikacji występuje w aspekcie geograficznym całego
kraju. Jednakże wydaje się, że liczba 1623 przebadanych organizacji, w arbitralny sposób
dobranych, w dwóch badaniach, jest parametrem reprezentatywnym pozwalającym
dokonać uogólnień;


analizy danych, które przez swój charakter ilościowy i jakościowy ograniczyły dobór
metod badawczych (statystycznych). Stosując wielopoziomową analizę i generując
modele logitowe (oparte na cechach jakościowych bądź wartościach dyskretnych),
posłużyłem się tabelami wielodzielczymi (kontyngencyjnymi) i testem chi-kwadrat (χ2);



ograniczenia

informacyjne,

dotyczące

obiektywizmu

udzielanych

odpowiedzi,

wynikające z ograniczenia lub braku wiedzy dotyczącej tematyki poruszanej w badaniu
bądź specyfiki uwarunkowań funkcjonowania organizacji. Starałem się dokonać
minimalizacji wystąpienia takiego ryzyka poprzez odpowiedni celowy dobór osób
udzielających odpowiedzi (pełnomocnicy ds. systemu zarządzania lub właściciele
organizacji). Często orientacja strategicznego, wizjonerskiego myślenia właścicieli
organizacji, nie zawsze przekładała się na działania prorozwojowe w obszarze jakości,
a jej brak potęgował jeszcze to zjawisko;


wynik jednego badania empirycznego, który sugeruje, że kolejnym ograniczeniem
występującym w badanych zjawiskach może być/jest brak lub ograniczenie umiejętności
łączenia przez organizacje aspektów strategicznych (długookresowych) z identyfikacją
i parametryzowaniem kierunków, działań, efektów działalności z jakościowymi.
Dogłębna analiza poruszanych aspektów wskazuje na możliwość przyjęcia przeze mnie

kierunków doskonalenia jakości. Zjawisko doskonalenia jakości w korelacji z foresightem staje
się popularniejsze i coraz częściej występować będzie w życiu społecznym, gospodarczym,
środowiskowym

itd.

Należy

więc

potraktować

moje

rozważania

i

wyniki

badań,

przedstawionych w monografii, jako wstępne propozycje działań rozwojowych, stwarzających:


możliwość wdrożenia foresightu jakości jako podstawowego instrumentarium
doskonalenia jakości w ramach kompleksowych działań projakościowych organizacji,
co wymaga konieczności przeprowadzenia szerszych badań nad skutecznością
zastosowania;
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opracowania

kompleksowego

foresightu

jakości,

jako

metody

strategicznego

zarządzania jakością, który mógłby być uzupełniony o pozostałe instrumentarium
jakości;


podstawy i zasadność przeprowadzenia dogłębniejszej analizy identyfikacyjnej
zmiennych zależnych w poszczególnych obszarach (modelach);



możliwość generowania wiedzy teoretycznej i koncepcyjnej - osiągnięte wyniki
przeprowadzonych badań wskazują na konieczność prowadzenia dalszych rozważań
oraz możliwość doskonalenia kompleksowego zarządzania jakością w organizacji;



konieczność przeprowadzenia badań nad przyczynami słabych relacji powstałych
w wyniku analizy siły zależności międzymodelowych (w poszczególnych badaniach),
co pozwoli uzupełnić wiedzę potrzebną dla przyszłościowego planowania i rozwoju
organizacji;



zasadność przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w środowisku nauki
i praktyki nad wypracowanymi koncepcyjnymi modelami: foresightu jakości,
wizjonerskiego zarządzania przyszłością organizacji w oparciu o doskonalenie jakości.
Reasumując, wyniki przeprowadzonych badań zaprezentowane w monografii wykazały

konieczność prowadzenia dalszej eksploracji tego problemu, zarówno w obszarze teoretycznoempirycznym jak również koncepcyjno-merytorycznym.

6. Opis pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
6.1. Okres przed uzyskaniem stopnia doktora (1997-2002)
W lutym 1997 r. ukończyłem studia magisterskie na kierunku ekonomia (specjalność:
ekonomika i organizacja łączności) na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu
Szczecińskiego. Pracę magisterską nt.: Struktura asortymentowa usług świadczonych przez
Telekomunikację Polską S.A. przygotowałem pod kierunkiem dr. A. Panasiuka. W marcu 1997 r.
rozpocząłem pracę na stanowisku asystenta w Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale
Transportu i Łączności w Katedrze Zarządzania.
Moje początkowe zainteresowania naukowe skupiały się głównie wokół zarządzania,
przedsiębiorczości, optymalizacji produkcji, na co wskazuje realizacja projektów badawczych
i statutowych podejmowanych przez pracowników Katedry Zarządzania. Łącznie, do momentu
uzyskania stopnia doktora, brałem udział w realizacji 6 badań statutowych.
Chcąc podnieść swoją atrakcyjność zawodową wykładowcy akademickiego w roku 1997
uczestniczyłem w szkoleniu w zakresie: zarządzania produkcją i kompleksowe kierowanie
jakością organizowanym przez Loyola Marymount University i Polskie Centrum Zarządzania
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Produkcją Uniwersytetu Loyola Marymount w Los Angeles zakończony egzaminem i uzyskaniem
certyfikatu. Czynne uczestnictwo, w tak prestiżowym (na ówczesne czasy) programie
szkoleniowym, zarówno teoretycznym jak i praktycznym, spowodowało u mnie pobudzenie
zainteresowania szeroko rozumianą tematyką jakości oraz strategicznego działania. Moje
zainteresowanie

problematyką

jakości,

zarządzania

jakością,

optymalizacją

produkcji

i operacjonalizacją, w ramach kompleksowego zarządzania jakością spowodowała, iż w latach
2000-2001 uczęszczałem na studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)
realizowane przez Manchester Metropolitan University i Uniwersytet Szczeciński Wydział
Ekonomii

i

Zarządzania.

Aktywne

uczestniczenie

w

grupie

”znaczących”

lokalnych

przedsiębiorców sprawiło, iż moja determinacja zdobywania wiedzy i czynnego działania
w obszarze jakości, zarządzania jakością, a w szczególności znormalizowanych systemów
zarządzania,

znacząco wzrosła

i

określiła moją

przyszłość

zawodową.

Współpraca

z przedsiębiorcami uświadomiła mi występującą lukę pomiędzy światem biznesu i nauki
w zakresie zarządzania, w tym szczególnie w obszarze strategicznego myślenia i działania oraz
identyfikacji, analizy ryzyka i jego minimalizowania, często w ramach podejmowanych decyzji
efektem których są często radykalne (rewolucyjne) zmiany, zwiększające efektywność oraz
poprawiające parametry jakościowe w organizacji. Współpraca z osobami zarządzającymi
i właścicielami znaczących podmiotów gospodarczych w regionie szczecińskim zmieniła sposób
postrzegania filozofię funkcjonowania i zarządzania organizacjami w ujęciu strategicznym.
Od momentu zatrudnienia oprócz obowiązków pracownika naukowo - dydaktycznego
i jednocześnie studenta dziennych studiów doktoranckich, czynnie uczestniczyłem w pracach
organizacyjnych Katedry Zarządzania oraz koncepcyjno - projektowych zlecanych Katedrze
przez przedsiębiorców np. PKS Szczecin, MZK Police, Stocznia Szczecińska, Elektrownia Dolna
Odra itd.
W okresie 1997-2002 zdobyta wiedza pozwoliła mi na wygłoszenie referatów naukowych,
temat jakości, a w szczególności systemów zarządzania oraz publikację artykułów. Efektem
moich prac naukowo- badawczych do momentu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych
było 8 opracowań, w tym: 7 artykułów w czasopismach, 1 rozdział w skrypcie uczelnianym
Katedry Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wygłosiłem 3 referaty na konferencjach
krajowych oraz 2 na sympozjach naukowych.
Moje zainteresowania badawcze związane z jakością zaczęły się skupiać wokół
znormalizowanych systemów zarządzania oraz strategicznego zarządzania organizacjami.
W znacznym stopniu wynikało to z rosnącego zainteresowania systemami zarządzania a także
odpowiedzialnego zarządzania organizacjami. Różnorodność występowania znormalizowanych
systemów zarządzania, ich ewolucja, oraz rosnące zapotrzebowanie standaryzowania
prowadzonych działalności sprawiło, że obszar zarządzania jakością stał się źródłem
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zainteresowania moim oraz wielu naukowców w kraju jak i zagranicą. Poparte publikacjami
obszary tematyczne:


zarządzanie jakością w ramach znormalizowanych systemów zarządzania oraz



zarządzanie strategiczne organizacją

zdominowały moją aktywność naukowo - badawczą i zapoczątkowały przygotowania
do rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. J. Senyszyn.
Zwieńczeniem badań realizowanych w latach 2001-2002 było przygotowanie dysertacji
doktorskiej pt. Uwarunkowania systemu zarządzania jakością w usługach hotelarskich,
a następnie jej obrona na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego we wrześniu
2002 roku.

6.2. Okres po uzyskaniu stopnia doktora (10.2002 – 05.2018)

Kluczowy dla oceny dorobek osiągnięć naukowo-badawczych, od momentu uzyskania
stopnia doktora, został szczegółowo przedstawiony w Załączniku 4 oraz Załączniku 6. W celu
ograniczenia powtórzeń, przedstawione w autoreferacie informacje stanowią jedynie
streszczenie mojego rozwoju naukowego, wynikającego z zawartych w załącznikach danych,
nie wliczając publikacji stanowiącej osiągnięcie naukowe.

6.2.1. Działalność naukowo-badawcza
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych, w latach 2002-2018, mój dorobek
naukowo-badawczy stanowił kontynuację zagadnień poruszanych w nurcie zarządzania jakością


Krzywicki J., Olkiewicz M. (1999), TQM - kompleksowe zarządzanie jakością, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 1, s. 13-21; Olkiewicz M.
(2000), Wybrane problemy wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 2, s. 29-37;
Olkiewicz M. (2001), Wpływ jakości na kształtowanie wizerunku firmy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 3, s. 61-68; Olkiewicz M. (2001), Idea
jakości w instytucjach bankowych, „Firma i Rynek”, nr 1/2 (18/19), s. 87-91.

Olkiewicz M. (1998), Kontrolowanie, (w:) Zarządzanie. Wybrane elementy, W. Bąkowski, M. Cieślicki,
W. Downar (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Szczecinie, Szczecin, s.135-153; Cieślicki M.,
Olkiewicz M. (1998), Zarządzanie przez cele, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 6, s. 3-5;
Olkiewicz M. (2002), Działalność hotelarska sieci hoteli ORBIS w obliczu XXI wieku, (w:) Polska w "Starej"
i "nowej gospodarce". Spojrzenie makro-, mezzo-, i mikroekonomiczne, S. Flejterski, A. Szewczuk (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 299-307; Olkiewicz M. (2002), Zarządzanie
jakością elementem rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., (w:) Region 2002 PolskaUnia Europejska. Ostatnia Runda, D. Zarzecki, T. Wiśniewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin, s. 299-307; Olkiewicz M. (2002), Magnes dla rozwoju, „Magazyn Portowy”, nr 11,
s. 16-17.
Strona 24 z 37

oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Prowadzone w tym okresie badania, które
w pewnej części są zbieżne z osiągnięciami naukowo-badawczymi przed obroną pracy
doktorskiej, pogłębiły i poszerzyły obszary badawcze, co prezentuje rysunek 3.

NURT BADAWCZY

Zarządzanie Strategiczne - Perspektywa
Doskonalenia Uwarunkowań
Przedsiębiorczości i Jakości Życia

Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Wiedzą

Zarządzanie jakością w MSP





Jakość w usługach

Znormalizowane systemy
zarządzania

turystycznych
logistycznych
medycznych
pozostałe




system zarządzania jakością
system zarządzania środowiskiem



system zarządzania bezpieczeństwem

Rysunek 3. Struktura obszarów badawczych po uzyskaniu stopnia doktora
Źródło: opracowanie własne.

W ramach nurtu badawczego zarządzania wiedzą, stanowiącego jeden z głównych
obszarów zainteresowań naukowych oraz badań empirycznych, zaliczyłem dorobek, na który
składa się 13 publikacji, w tym: rozdział w podręczniku [II.B.3.1.] i 12 artykułów
(10 samodzielnych: [II.C.2.17.; II.B.2.5.; II.B.6.16.; II.C.1.5.; II.C.2.9.; II.C.2.10.; II.B.6.10.; II.A.4.;
II.B.6.7.; II.C.2.2.] oraz 2 współautorskie: [II.C.2.15.; II.B.5.5.]).
Dynamiczny
gospodarczymi,

rozwój

otoczenia

środowiskowymi,

organizacji

globalną

kreowany

przemianami

konkurencyjnością,

społeczno-

informatyzacją

itd.

wyeksponował znaczenie zasobu jakim jest wiedza. Umiejętność tworzenia, przetwarzania
i dystrybuowania wiedzy, o odpowiedniej jakości, pozwala na osiąganie celów organizacji, gdyż
w odwrotnym przypadku może zdolności graniczyć, a podmiot doprowadzić do upadku.
Prowadzona przeze mnie analiza rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, zarówno w ujęciu
makro- i mikrootoczenia, potwierdziła, że informacja (wiedza) jest jednym z głównych
czynników rozwoju, stanowiąc dobro handlowe. Współpraca z otoczeniem biznesu w głównej
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mierze ukierunkowała mnie na istotne obszary badań, zarówno dla praktyki gospodarczej oraz
teorii zarządzania, do których zaliczyć między innymi należy minimalizację ryzyka. Rezultatem
tych działań były prace [II.C.2.15.; II.C.2.9.; II.C.2.10.]. Problematyka ograniczania ryzyka
i niepewności w prowadzeniu działalności gospodarczej, poparta analizą empiryczną,
podkreślała znaczenie podejmowanych decyzji, ich sposobu oraz szybkości wdrażania, co miało
bezpośredni wpływ na sytuacje ekonomiczne i społeczne, a także jakościowe w organizacji.
Osiągnięte efekty spowodowały, iż rozwijając badania dotyczące jakości, skupiłem uwagę
na znaczeniu zasobów ludzkich w procesie doskonalenia jakości [II.B.6.16.; II.C.1.5.; II.B.5.5.]
oraz kapitału intelektualnego [II.B.6.10.; II.C.2.2.].
Uwieńczeniem działań badawczych poruszanej problematyki w obszarze zarządzania
wiedzą, ukierunkowanej na jakość oraz efektywniejsze zarządzanie podmiotami gospodarczymi
były prace: [II.C.2.17.; II.B.2.7.; II.A.4.; II.B.6.7.; II.B.3.1.]. W publikacjach skupiałem się
prezentacji koncepcji zarządzania wiedzą, w której organizacje wykorzystują współczesne
instrumentarium zarządzania, podejście procesowe, w tym również filozofię TQM. Prezentując
wyniki badań teoretyczno-empirycznych [II.A.4.] starałem się podkreślić znaczenie zarządzania
wiedzą jako determinantę innowacyjności przedsiębiorstw (artykuł znajduje się w publikacjach
wg bazy Web of Science).
Drugi obszar moich zainteresowań dotyczy zarządzania strategicznego - perspektywy
doskonalenia uwarunkowań przedsiębiorczości i jakości życia. Obszar ten stanowił kontynuację
problematyki podejmowanej w dysertacji doktorskiej, skierowanej na jakość, a w szczególności
systemu zarządzania w hotelach sieci ORBIS. Do dorobku naukowego stanowiącego rozważania
i analizy dotyczące strategii, zamysłu strategicznego, kreowania przyszłości itd. zaliczyłem
łącznie 19 publikacji, w tym: 2 rozdziały w podręcznikach (samodzielny [II.B.2.2.] oraz
współautorski [II.B.3.2.]) oraz 17 artykułów (12 samodzielnych: [II.C.2.22.; II.B.5.4.; II.C.2.12.;
II.C.2.11.;

II.C.2.5.;

II.C.1.2.;

II.C.2.4.;

II.C.2.7.;

II.B.6.9.;

II.B.6.24.;

II.B.6.3.

II.B.5.1.]

i 5 współautorskich: [II.C.2.20.; II.B.6.21.; II.C.2.1.; II.B.5.2.; II.A.1.]). Problematyka zarządzania
strategicznego, pośrednio lub bezpośrednio odnosząca się do obszaru jakości, badana
i przedstawiana była z punktu widzenia kształtowania polityki i uwarunkowań rozwoju
społecznego, gospodarczego, lokalno-regionalnego. W poszczególnych obszarach skupiłem się,
w głównej mierze, na teoretyczno-empirycznym wykazaniu potencjałów, możliwości oraz
kierunków doskonalenia, które w znaczący sposób oddziaływały na rozwój podmiotów
gospodarczych [II.B.6.1.; II.B.6.24.; II.C.2.7.; II.B.5.1.; II.C.2.3.], sfery społecznej [II.B.5.4.; II.C.2.12.;
II.C.2.4.] z uwzględnieniem jakości życia [II.B.5.1.; II.B.3.2.; II.B.5.2.; II.A.1.; II.B.2.2.], co miało
odzwierciedlenie w kształtowaniu przedsiębiorczości i polityki lokalno-regionalnej [II.C.2.20.;
II.C.1.2.;

II.C.2.11.

II.C.2.22.;

II.B.6.21.;

II.B.6.9.;

II.C.2.1.;

II.B.5.1.].

Warto

zaznaczyć,

iż w niektórych obszarach starałem się wskazać możliwość wykorzystania foresightu [II.B.3.2.;
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II.C.1.2.; II.B2.2.; II.B.6.7.; II. B.6.1.] jako narzędzia kształtowania przyszłości. Uważam zatem,
iż ten nurt badawczy, do końca przeze mnie jeszcze nie został zbadany, co w efekcie daje mi duże
możliwości prowadzenia badań analitycznych w przyszłości.
Kolejnym bardzo ważnym nurtem badawczym, który od momentu rozpoczęcia pracy
naukowo-dydaktycznej oraz badawczej, był przeze mnie eksplorowany, jest zarządzanie
jakością. Do zbioru dorobku naukowego, w ramach tego nurtu, zaliczyłem 36 publikacji,
które stały się ważną częścią moich badań oraz potwierdzają stosowanie działań
projakościowych w praktyce. Możliwość prowadzenia badan teoretyczno-empirycznych
w obszarze zarządzania jakością pozwoliło mi zidentyfikować podgrupy badawcze, do których
zaliczyłem:


zarządzanie jakością w MSP (7 publikacji, w tym: współautorstwo podręcznika [II.B.2.3.],
rozdział w skrypcie [II.B.2.6.] oraz 5 artykułów: [II.C.2.16.; II.B.6.19.; II.B.6.17.; II.C.2.8.;
II.B.6.13.]) ,



jakość w usługach (15 publikacji, w tym: 3 rozdziały w podręcznikach [II.B.2.4.; II.C.2.18.;
II.C.2.21.] oraz współautorstwo rozdziału w podręczniku [II.B.2.1.] i 11 artykułów:
7 samodzielnych [II.C.1.4.; II.B.6.15.; II.B.6.25.; II.B.6.22.; II.C.2.19.; II.B.6.23.; II.B.5.3.]
i 4 współautorskich [II.A.2.; II.B.6.12.; II.B.6.14.; II.C.2.13.]), oraz



znormalizowane systemy zarządzania (14 publikacji, w tym: monografia [II. B.1.1.],
rozdział w podręczniku [II.B.2.5.] oraz 12 artykułów (7 samodzielnych: [II.C.1.3.;
II.B.6.17.; II.C.2.14.; II.C.2.6.; II.B.6.8.; II.B.6.11.; II.C.2.5.] oraz 5 współautorskich
[II.B.6.20.;. II.A.3.; II.B.6.5. II.B.6.6, . II.B.6.4.]).
Specyfika funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),

a w szczególności zarządzania przez pryzmat doskonalenia jakości, powoduje, że jakość staje się
ważnym elementem łańcucha wartości organizacji, a także jednostek samorządu terytorialnego
oraz kraju. Warto zaznaczyć, że silne oddziaływanie MSP na kształtowanie polityki lokalnoregionalnej oraz gospodarczej kraju jest wynikiem rosnącego znaczenia jakości w organizacjach
[II.C.2.16.; II.B.6.13.]. Również zmienne i zarazem rosnące oczekiwania interesariuszy oraz
zmiany gospodarcze powodują, że polityka jakościowa w organizacjach wymaga ciągłego
doskonalenia, w szczególności wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, co z kolei
umożliwiło mi prowadzenie szczegółowych wielopłaszczyznowych badań i analiz. Pozyskiwane
dane wskazują, że wdrażany system zarządzania stanowi projakościową transformację
organizacji [II.B.2.3.; II.B.2.6.; II.B.6.19.; II.B.6.17.], często wspieraną przez podmioty
konsultingowe [II.C.2.8.], zarówno pod katem organizacyjnym, zarządczym, a także społecznym,
czy środowiskowym. W opracowaniach podkreślam istotę i znaczenie zrozumienia oraz
akceptacji działań projakościowych przez wszystkich pracowników organizacji, np. dotyczących
wdrożenia systemu zarządzania, który stanowi trwały element rozwoju organizacji,
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czy doskonalenia procesów (tj. świadczenie usług, obsługi klienta, logistyka itd.), w ramach
szkoleń

lub

kursów

doskonalących,

a

także

działań

optymalizujących.

Aktywne

współuczestnictwo w działaniach planistycznych i partycypowanie w odpowiedzialności
za realizację działań na rzecz doskonalenia jakości powoduje, że zarządzanie jakością staje się
efektywniejsze przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu satysfakcji interesariuszy.
Próbą weryfikacji znaczenia efektywnego zarządzania jakością, w szczególności
znormalizowanych systemów zarządzania, była dywersyfikacja badań danego zjawiska
w różnych gałęziach gospodarki. Rezultatem było wyróżnienie 5 obszarów gospodarki,
w których zacząłem prace badawcze nad weryfikacją znaczenia jakości w usługach. Pogłębione
badania w usługach medycznych pozwoliły mi na jakościową ocenę sektora medycznego, bardzo
wymagającego rynku (z jednej strony przez płatnika, a z drugiej strony pacjenta (prosumenta)),
wskazując, iż życie ludzkie jest wartością nadrzędną. Szczególnie zwróciłem uwagę na fakt,
że usługi medyczne powinno się postrzegać jako kompleksową opiekę zdrowotną, gdzie między
innymi sposób pracy, procedury postępowania, wyposażenie, dostępność itd. stanowią
determinanty jakości. Szeroka analiza, w prowadzonych badaniach empirycznych, nad
zjawiskiem jakości pozwoliła mi zaproponować miernik kompleksowej opieki zdrowotnej.
Propozycją miernika jakości jest subiektywne odczucie jakości życia, która w opracowaniach
[II.B.2.1.; II.C.1.4.; II.B.6.12.; II.B.6.14.; II.C.2.13.] podkreśla znaczenie jakości oraz wskazywana
jest jako wynik doskonalenia jakości lub poprawy efektywności zarządzania jakością,
w szczególności w ramach znormalizowanych systemów zarządzania. Należy również zaznaczyć,
iż występuje podobieństwo podejścia filozofii TQM do kompleksowej opieki zdrowotnej,
gdzie znaczenie jakości rozpatrywane jest wszechstronnie.
Kolejną gałęzią działalności gospodarczej, gdzie prowadziłem badania teoretyczno empiryczne nad zjawiskiem doskonalenia jakości w ramach zormalizowanych systemów
zarządzania, jest turystyka. Usługi turystyczne stanowią kontynuację badań prowadzonych
przeze mnie przed uzyskaniem stopnia doktora. W ramach usług turystycznych skupiłem się na
doskonaleniu i znaczeniu jakości w usługach hotelarskich [II.B.6.22.; II.C.2.19.; II.B.6.23.].
Podkreślałem, jako elementy wspólne, m.in. znaczenie procesowego zarządzania, zgodnego z
systemami zarządzania, a konieczności standaryzacji usług hotelarskich, dążenie do zwiększania
poziomu satysfakcji klienta, doskonalenia procesów czy strategicznego działania. Poczynione
przeze mnie spostrzeżenia w zakresie znaczenia jakości w turystyce, spowodowały,
iż wskazałem, że strategiczne projakościowe działania w administracji turystycznej przyczyniają
się do tworzenia wartości regionu, w szczególności regiony środkowopomorskiego [II.B.5.3.].
Również ważnym elementem rozwoju regionu środkowopomorskiego są usługi
logistyczne, a podmioty je świadczące stały się obiektem weryfikacji moich badań teoretycznoempirycznych. W ramach publikacji [II.B.2.4.; II.B.6.15.; II.B.6.25.] starałem się wykazać
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znaczenie i zastosowanie systemu zarządzania, jako instrumentu sukcesu rynkowego,
podmiotów

transportowo-logistycznych.

Wykazałem,

że

nowoczesne

przedsiębiorstwo

logistyczne powinno funkcjonować w ramach znormalizowanego systemu zarządzania, a jakość
stanowić powinna główny czynnik rozwoju organizacji. Warto zaznaczyć, iż w branży
logistycznej coraz więcej podmiotów gospodarczych decyduje się na wdrożenie i certyfikacje
systemów zarządzania, niezależnie od zasięgu działania, wielkości organizacji oraz posiadanego
zasobu rzeczowego. Problematyka jakości została również poddana ocenie w sektorze
szkolnictwa wyższego [II.C.2.18.] oraz bankowym [II.C.2.21.].
Znormalizowane systemy zarządzania stanowią znaczący element prowadzonych przeze
mnie pogłębionych badań oraz wkład w ocenę efektywnego zarządzania jakością a także stricte
jakości. Prezentowane w tym obszarze badawczym publikacje należy zaliczyć do trzech zbiorów:
systemu zarządzania jakością [II. B.1.1.; II.B.2.5.; II.C.1.3.; II.B.2.5.; II.B.6.17.; II.C.2.14.; II.C.2.6.;
II.B.6.20.], systemu zarządzania środowiskiem [II.A.3.; II.B.6.5.] oraz systemu zarządzania
bezpieczeństwem [II.B.6.4.; II.B.6.6.; II.B.6.8.; II.B.6.11.; II.C.2.5.]. Wszystkie wymienione prace
poparte są badaniami empirycznymi, a osiągane wyniki stanowiły źródło inspiracji
do monografii habilitacyjnej. W pierwszym zbiorze wymienionych publikacji, poświęconym
najbardziej rozpowszechnionemu standardowi tj. systemowi zarządzania jakością wg normy
ISO 9001, przedstawiałem wyniki badań wskazujące między innymi na:


ewolucje systemu zarządzania, wg którego organizacje doskonaliły oraz zapewniały
odpowiedni poziom jakości,



występujące bariery wdrożenia systemu zarządzania w organizacjach,



znaczenie podejścia systemowego w kształtowaniu jakości,



silne oddziaływanie zasobów ludzkich w działaniach projakościowych (wdrożeniowych
czy doskonalenia),



możliwości rozwoju systemu zarządzania w ramach integracji, tj. zintegrowania
systemów zarządzania,



wykorzystywanie instrumentarium zarządzania jakością.
Coraz głębsza eksploracja tematyki systemu zarządzania oraz widoczna tendencja

do personifikacji wymagań przez organizacje, a także możliwości pojawiające się w ramach
doskonalenia jakości, skłaniały mnie do prowadzenia badań nad pozostałymi systemami
wg norm rodziny ISO. W ramach prowadzonych rozważań skoncentrowałem się na systemie
zarządzania środowiskiem oraz grupie systemów zarządzania bezpieczeństwem. Z racji, iż są to
obszary, w których ciągle prowadzę badania nie obejmują jeszcze wielu zagadnień. W zakresie
systemu zarządzania środowiskiem skupiłem się na instrumentach procesu redukcji ryzyka
zagrożeń

środowiskowych

wobec

promieniotwórczości

(wg

systemu

zarządzania

środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2005) [II.A.3.] oraz nieodpowiedniego
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zarządzania energią (wg systemu zarządzania energią ISO 50001:2011) [II.B.6.5.]. Natomiast
w ramach obszaru zarządzania bezpieczeństwem skupiłem się na:


bezpieczeństwie informacji, gdzie podkreśliłem znaczenie informacji w działalności
gospodarczej oraz systemów kształtujących jej bezpieczeństwo. Przedstawiłem systemy
niezbędne w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w organizacjach [II.B.6.8.],
tj.

ISO/IEC

27001:2013

(System

Zarządzania

Bezpieczeństwem

Informacji),

ISO 20000:2014 (System Zarządzania Usługami Informatycznymi), ISO 2230:2012
(System

Zarządzania

Ciągłością

Biznesu),

PN-ISO/IEC

24762:2010

(Technika

informatyczna - Techniki bezpieczeństwa) oraz AQAP (Zapewnienie jakości), a także
jakościowe zabezpieczenia informacji stosowane w bankowości internetowej [II.B.6.6.],


bezpieczeństwie żywności, gdzie starałem się wyeksponować standardy zarządzania
jakością niezbędne dla zapewnienia wymaganej jakości oraz bezpieczeństwa żywności
w kompleksowym łańcuchu żywnościowym [II.B.6.11.; II.C.2.5.; II.B.6.4.]. Przedstawiłem
najbardziej rozpowszechnione międzynarodowe standardy wykorzystywane w branży
rolno-spożywczej tj.: HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli),
GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), BRC, IFS,
GLOBAL

G.A.P.

(Globalne

Partnerstwo

na

rzecz

Dobrej

Praktyki

Rolniczej),

ISO 22000:2006 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności).
Przeprowadzone

badania

i

analizy

umożliwiły

mi

identyfikowanie

ważności

poszczególnych systemów zarządzania w działalności gospodarczej i życiu społeczeństwa,
a także możliwość prezentacji szerokiego spektrum oddziaływania w okresach ewolucji norm.
Należy podkreślić, iż proces badawczy nurtu zarządzania jakością stanowi nieskończony przeze
mnie łańcuch prac.

6.2.2. Działalność dydaktyczna i popularyzująca naukę
W działalności dydaktycznej od uzyskania stopnia doktora koncentrowałem się
na przedmiotach (kursach) w obszarach: podstaw zarządzania, zarządzania jakością oraz
zarządzania strategicznego (szczegółowy wykaz znajduje się w Załączniku 6 [I.1.])
prowadzonych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach
Zarządzanie, Ekonomia (I i II stopnia). Na potrzeby dydaktyki napisałem dwa skrypty [II.B.4.]
oraz jestem współautorem podręcznika naukowego

pn. Identyfikacja projakościowej

transformacji przedsiębiorstw. Studium Przypadku [II.B.2.3.] oraz byłem recenzentem
podręcznika pn. Metody oceny projektu gospodarczego. Podręcznik akademicki (Jerzy Jakubczyc)
w zakresie przydatności i wykorzystania monografii przez studentów [O.4.].
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Działalność dydaktyczna uzupełniania była opieką nad studentami między innymi jako:
promotor prac magisterskich 134 i licencjackich 167, opiekun naukowy Kół Naukowych
(Przedsiębiorczość oraz Lider) opiekun kierunku Zarządzanie.
Wiedza i doświadczenie eksperckie zdobyte w zakresie zarządzania, w szczególności
zarządzania jakością oraz zarządzania strategicznego, zaowocowało prowadzeniem wykładów
i wystąpień:


na zaproszenie: Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie Wydział Zamiejscowy
w Człuchowie; Urzędu Miasta Koszalin; Gminy Świeszyno [od I.13.1. do I.13.3.], oraz



w uczelniach partnerskich w ramach programu CEEPUS III: Technical University
of Moldavia (Kiszyniów-Mołdawia) oraz Technical University of Ostrava – Poruba
(Ostrava - Czechy) [L.1. i L.2.];



podczas sympozjów przedsiębiorców regionu środkowopomorskiego [II G.12. i II.G.14.].
Rozwój naukowo-badawczy zaowocował różnymi działaniami, w ramach moich

doświadczeń międzynarodowych (poza uczestnictwem w programie CEEPUS III), do których
można między innymi zaliczyć:


uczestnictwo w Komitecie Organizacyjnym 14th International Scientific Conference
“Human Potential Development”, organizator: Institute for Public Administration Prague
and HPD CEEUS (Human Potential Development in Central and Eastern European Union
States), Prague 2017, Czech Republic;



udział w sieciach badawczych: International Academic Network „Human Potential
Development in Central and Eastern European Union States” – Acronym: HPD CEEUS,
(Vilnius, Lithuania) oraz Network International Academic management exercises crisis
staffs in terms of: „FLOODS 2015”; „CHEMISTRY 2016”; „BLACK OUT2017” (Poland, Czech,
Ukraine);



współpracę z Business Mobility International N.V.SA, Brussels, BRLGIUM oraz
DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
Frankfurt am Main, GERMANY;



członkostwo w European Regional Science Association Polish Section;



członkostwo w Kolegium Naukowym czasopisma naukowego „East Journal of Securty
Studies” (National University of Civil Protection of Ukraine and Pomeranian University
in Slupsk);



recenzowanie artykułu składanego do czasopisma naukowego „Društvena istraživanja”,
(lista „A”, poz. 3129) oraz podręcznika „Quality Service. What Every Hospitality Manager
Needs to Know” (William B. Martin),(Pub. Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey
07458);



aktywny udział w 4 naukowych konferencjach zagranicznych.
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Ponadto mój zbiór dorobku naukowego w zakresie popularyzacji nauki, zawarty
w Załączniku 4, obejmuje publikacje wydawane między innymi w krajowych i zagranicznych
czasopismach, takich jak: „Annals of Marketing Management & Economics”, „Contemporary
Economics”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, „GeoJournal of Tourism and Geosites”,
„Human Resources Management & Ergonomics”, „Logistyka”, „Progress in Health Sciences”,
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, „Przemysł Chemiczny”,
„Regional Formation and Development Studies Journal”, „Rocznik Ochrona Środowiska”,
„Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series”,
„Studia nad Bezpieczeństwem”, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
Roczniki Naukowe”, „UTMS Journal of Economics”, „Zarządzanie i Finanse. Journal of
Management and Finance”, „Zarządzanie przedsiębiorstwem. Enterprice Management”,
„Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/ "Management. Theory & Practice". Dodatkowo moje publikacje
były publikowane w krajowych i zagranicznych monografiach oraz opracowaniach zbiorowych.
Publikacje w opracowaniach zbiorowych najczęściej były efektem wygłoszonych odczytów na
18 krajowych konferencjach [od II.G.1 do II.G.18.] oraz 4 zagranicznych [od II.H.1 do II.H.4.].
Warto również zaznaczyć, iż byłem członkiem komitetów organizacyjnych: 8 krajowych
konferencji naukowych, 2 międzynarodowych konferencji naukowych oraz 2 sympozjów
(w których pełniłem rolę moderatora) [od C.1 do C.12.].
W podlegającym okresie ocenie również brałem czynny udział w:


Komitecie redakcyjnym „Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych”
(Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej) jako redaktor tematyczny
z zakresu Zarządzania;



11 projektach badawczych w ramach badań własnych i statutowych [od II.E.1.1.
do II.E.3.4.];



2 Programach Europejskich [A.1. i A.2.];



panelach dyskusyjnych na konferencjach naukowo-branżowych [od B.3. do B.5.];



w działalności międzynarodowych i krajowych organizacji oraz towarzystw
naukowych [od H.1. do H.7.];



działaniach popularyzujących naukę wskazanych w działaniach eksperckich.

W ramach prowadzonych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych został mi
przyznany Medal Ministerstwa Edukacji Narodowej, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę oraz
trzykrotnie otrzymywałem nagrody indywidualne Rektora Politechniki Koszalińskiej [II. F.1-5].
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6.2.3. Działalność organizacyjna i ekspercka na rzecz praktyki gospodarczej
Moje zaangażowanie w problematykę jakości oraz jej doskonalenia, w szczególności
w ramach znormalizowanych systemów zarządzania, a także zarządzania strategicznego,
w ramach działań rozwojowych organizacji i struktur lokalno-regionalnych, miały również
wymiar praktyczny.
Pierwszym filarem kształtującym działalność popularyzującą naukę w ramach aktywności
eksperckiej było nawiązane współpracy z jednostką certyfikacyjną DQS GmbH - Deutsche
Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen Frankfurt am Main, GERMANY.
Przekazywana praktyczna i teoretyczna wiedza oraz umiejętności przez auditorów jednostki
(podmiotu współtworzącego międzynarodowe normy jakości) wskazały mi sposób postrzegania
jakości, a tym samym możliwości zarządzania jakością w ramach systemów zarządzania oraz
bardzo mocno ukształtowały moje zainteresowania a także kierunki działań naukowo badawczych W ramach wieloletniej współpracy z jednostką certyfikacyjną DQS zajmowałem się
promowaniem i uświadamianiem znaczenia zarządzania jakością w organizacji w ramach
systemów zarządzania oraz nowoczesnego spojrzenia na certyfikację. W ramach prowadzonych
działań wśród podmiotów gospodarczych z regionu województw zachodniopomorskiego,
pomorskiego, lubuskiego, chciałbym wymienić:


prowadzenie szkoleń i warsztatów w siedzibie podmiotów gospodarczych, z obszaru
jakości (380 godzin) [I.11.2], które obejmowały między innymi moduły: „Wstęp
do zarządzania jakością przedsiębiorstwem”, „Znormalizowany system zarządzania wg ISO
14001”, „Bezpieczeństwo żywności wg wymagań normy DS 3027 E:2002”, „Auditor
Wewnętrzny Systemu Zarządzania”;



opracowanie 19 dokumentacji systemów zarządzania wraz z przeprowadzeniem
auditów wewnętrznych [Ł.3.] wg norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001
oraz wymagań HACCP (wymagań normy DS 3027 E:2002 - Bezpieczeństwo Żywności).
Moje zaangażowanie w rozwijanie obopólnej współpracy między jednostką certyfikacyjną

DQS a Politechniką Koszalińską zaowocowało:


organizacją patronackich studiów podyplomowych pn. Pełnomocnik ds. Jakości
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz Auditor wewnętrzny DQS Polska
Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000, realizowanych w latach 2006/2007
i 2007/2008 (pełniłem rolę opiekuna merytorycznego studiów podyplomowych);



organizacją dwóch sympozjów naukowych w latach 2004 i 2005 [C.1. i C.2.].

Z perspektywy pracy naukowo - badawczej oraz dydaktycznej uważam, że nawiązanie
współpracy z jednostką certyfikacyjną było bardzo cenne. Efektem działań w zakresie
promowania tematyki jakości i zarządzania jakością zostałem powołany decyzją Rady Wydziału
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na Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością Wydziału Nauk Ekonomicznych [I.6.] oraz na
konsultanta Izby Przemysłowo-Handlowej w Koszalinie w zakresie doradztwa, wdrażania
i certyfikacji znormalizowanych systemów zarządzania, w ramach KSU [F.5.].
Drugim filarem, kształtującym działalność popularyzującą naukę w ramach aktywności
eksperckiej, było nawiązane współpracy z międzynarodową firmą konsultingową Business
Mobility International N.V.SA, Brussels, BRLGIUM. Nasza współpraca dotyczyła wymiany wiedzy
środowiska akademickiego w ramach realizacji projektów „nauka-gospodarka”. Przedstawione mi
nowoczesne formy prowadzenia szkoleń, podejścia biznesowego, myślenia strategicznego
spowodowały, iż zarządzanie strategiczne i instrumentarium zarządzania wykorzystywane w
zakresie foresight, stało się nowym nurtem moich zainteresowań, które jednocześnie uzupełniło
i wzmocniło wizjonersko obszar doskonalenia jakości. Do głównych sukcesów, w ramach
współpracy z tym podmiotem, zaliczyć mogę realizację dwóch projektów badawczych pn. „Polish
Pharma Project - market research for the purpose of introducing new technologies,
organizations, and management practices in the petrochemical industry” oraz “ALIX Poland research project - analysis of the functioning of the optical indication of the possibility
of implementation of new optical solutions, among others, the type of progressive lenses and
anti-reflective” (efektami prac były opracowania strategiczne) [Ł.2.1. i Ł.2.6.] oraz opracowana
Strategia Miasta Człuchowa (pełniłem rolę eksperta mertytorycznego) [Ł.2.3.].
Pragnę nadmienić, iż tematyka rozwoju organizacji, przedsiębiorczości, obszaru lokalnoregionalnego stała się również płaszczyzną mojej aktywności popularyzującej naukę w ramach
aktywności eksperckiej, której efektem są między innymi:


11 dokumentów planistyczno-strategicznych i strategicznych [Ł.2.];



26 dokumentów aplikacyjnych, w ramach ubiegania się o środki pomocowe [Ł.1.];



Udział w zespołach eksperckich i konkursowych w ramach projektu nr projektu:
RPZP.01.01.00-32-0024/17-00 [M.1.];



recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych [od N.1. do N.7.];



współpraca z Miastem Koszalin w zakresie badań rynku lokalnego;



aktualizacja projektów gminy Świeszyno ujętych w celach strategicznych Strategii ZIT
KKBOF 2014-2020 w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego;



ocena możliwości inwestycyjnych w partnerstwie gmin ZIT KKBOF (Związek Inwestycji
Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego);



opracowaniu metodyki badań, w szczególności badań opinii publicznej gminy
Świeszyno, w ramach aktualizacji działań i planów strategicznych gminy.
Moje zaangażowanie w działalność ekspercką, stosowanie nowatorskich autorskich

rozwiązań metodycznych i umiejętność patrzenia w przyszłość, zaowocowały powołaniami
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w ramach Politechniki Koszalińskiej na członka: Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni, Senatu
Politechniki Koszalińskiej, Kolegiów Rektorskich, Komisji ds. Utworzenia Wydziału Nauk
Ekonomicznych, Rady Programowej kierunku Zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej, Rady Programowej kierunku Logistyka na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Politechniki
Koszalińskiej oraz Przewodniczącego Zespołu ds. Strategii Rozwoju Wydziału Nauk
Ekonomicznych, Politechniki Koszalińskiej a także na Przewodniczącego Zespołu Wdrożenia
i Stosowania Systemu HACCP w zbiorowym żywieniu (Siły Zbrojne RP) [od P.1. do P.14.]. Moja
działalność organizacyjna na rzecz Uczelni jest ściśle powiązana z nadanymi powołaniami.
Dodatkowo, w ramach działań rozwojowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki
Koszalińskiej, brałem czynny udział w pracach planistycznych: przekształcenia Instytutu
Ekonomii w obecny Wydział, programu specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz
Zarządzanie w małym i średnim przedsiębiorstwie (na kierunku Zarządzanie, I i II stopień)
Zarządzanie projektami (na kierunku Zarządzanie, II stopień), wniosku o utworzenie nowego
kierunku studiów Logistyka (I-go stopnia, profil praktyczny).
Również moja aktywność zauważana jest w obszarze współpracy z organizacjami
np. w ramach analizy ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej oraz cyklu szkoleń
w modułach: „ABC przedsiębiorczości” „Doskonalenie kompetencji menadżerskich rezerwowej
kadry kierowniczej” „Podstawy przedsiębiorczości” oraz „Zarządzanie jakością w organizacji”.

7.

Plany naukowe
Analizując mój dorobek i osiągnięcia prac naukowo - badawczych do chwili obecnej,

pragnę podkreślić, że:
1.

Jestem autorem lub współautorem 84 publikacji (w tym 4 znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports – JCR o sumarycznym Impact Factor IF: 1,578 (5-letni
IF: 1,375, indeksie Hirscha według bazy Web of Science – 1 oraz liczbie cytowań według
bazy Web of Science – 7), a w szczególności:


autorem 2 monografii;



współautorem 1 podręcznika wydanego w języku polskim;



autorem lub współautorem 8 rozdziałów w podręcznikach (6 – jako autor, 2 – jako
współautor) w tym: 6 w publikacjach krajowych oraz 2 w publikacjach
zagranicznych;



autorem 2 skryptów;
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autorem lub współautorem 33 publikacji naukowych w czasopismach (22 – jako
autor, 11 – jako współautor), w tym: 28 w czasopismach krajowych oraz
5 w czasopismach zagranicznych;



autorem lub współautorem 39 rozdziałów w monografiach bądź recenzowanych
opracowaniach zbiorowych (33 – jako autor, 6 – jako współautor) w tym:
31 w publikacjach krajowych oraz 8 w publikacjach zagranicznych;


2.

współredaktorem 9 opracowań zbiorowych;

Jestem autorem lub współautorem 12 publikacji naukowych w czasopismach, które są
w procesie wydawniczym (w tym 3 znajdujących się w bazie Journal Citation Reports – JCR
o sumarycznym Impact Factor IF: 2,024 i 5-letni IF: 1,932) (8 – jako autor, 5 – jako
współautor), w tym: 10 w publikacjach krajowych oraz 2 w publikacjach zagranicznych.

3.

Jestem autorem 104 innych opublikowanych prac:


46 recenzji (w tym: 4 monografii, 37 rozdziałów w opracowaniach zbiorowych oraz
5 publikacji w czasopismach);



57 ekspertyz lub opracowań na zamówienie (37 – jako autor, 20 – jako
współautor), w tym: 26 dokumentów aplikacyjnych, 11 dokumentów planistycznostrategicznych i strategicznych, 19 dokumentacji systemów zarządzania oraz



1 opracowania standaryzującego.

4. Brałem czynny udział w 11 projektach naukowo-badawczych.
5. Byłem członkiem:


13 komitetów organizacyjnych, w tym: 2 sympozjów naukowych (organizowanych
w

kraju),

1

międzynarodowej

konferencji

(organizowanej

zagranicą),

2 międzynarodowych konferencji (organizowanych w kraju) i 8 krajowych
konferencji;


1 kolegium redakcyjnego czasopisma krajowego;



1 komitetu naukowego czasopisma zagranicznego;



1 rady programowej krajowego seminarium naukowego.

6. Wygłosiłem 18 referatów na konferencjach krajowych oraz 4 zagranicznych.
Dorobek naukowy, w poszczególnych nurtach badawczych, zdobyte doświadczenia
i umiejętności stanowią pewien etap, którego efektem jest monografia habilitacyjna. Aktywność
naukowo - ekspercka, ma w moim przekonaniu, wkład w rozwój nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jednakże podążając „drogą doskonalenia” uważam,
że problematyka jakości nie została przeze mnie wyczerpana, a narzędzie foresightu jakości
stwarza nowe możliwości odkrywcze, w obszarze dokonywania pogłębionych analiz. Warto
zaznaczyć, iż w monografii habilitacyjnej wskazałem, w ramach Implikacji dla procesów
doskonalenia, możliwe kierunki prowadzenia dalszych badań, które będą miały znaczący wkład
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w rozwój nauki i zastosowanie praktyczne. Dlatego w przyszłości moje działania będą
koncentrowały się na zdobywaniu wiedzy i doświadczenia z zakresu strategicznego działania
w doskonalenie zarządzania jakością w organizacjach, gdzie skupię się między innymi na:


wieloaspektowych analizach wykorzystania foresightu jakości, jako metody zarządzania
strategicznego;



identyfikacji i weryfikacji zależności uwarunkowań doskonalenia systemów zarządzania,
w szczególności procesowego działania w korelacji z strategicznymi celami
i wskaźnikami sukcesu organizacji;



analizach możliwości monitorowania i systemowego wspierania organizacji, w ramach
foresightu jakości, w zakresie stosowania znormalizowanych systemów zarządzania
i nieznormalizowanych instrumentów projakościowych;



badaniach

korelacji

nowelizacji

norm

systemów

zarządzania

a

rozwoju

przedsiębiorczości.
Pragnę nadmienić, iż będę kontynuował prowadzone badania modelowe zwiększając ich
skalę w zakresie obszaru terytorialnego oraz próby badawczej, a także podejmę się
przeprowadzić studiów porównawczych. Dzięki uzyskanym danym i ich weryfikacji
przeprowadzę ponownie prace projektowo-modelowe doskonaląc istniejący koncepcyjny model
kreowania jakości lub będzie wygenerowany nowy.
Dodatkowo planuję pełnienie funkcji promotora pomocniczego w rozprawie doktorskiej
mgr. Bartosza Ostapko pt. „Badania kluczowych wskaźników efektywności w procesie zarządzania
zakładem produkcyjnym” [K.1].

Marcin Olkiewicz
Koszalin, 9 lipca 2018 r.
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