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Pojęcie jakość szkolnej usługi edukacyjnej 
 

Tomasz Zimny 
 
 Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie propozycji diag-
nozowania i podnoszenia wartości jakości szkolnej usługi edukacyjnej. W 
związku z tym autor: przyjął określone założenia ontologiczne i gnozeo-
logiczne oraz wyprowadzoną z nich definicję jakości,  wskazał na jakość 
szkolnej usługi edukacyjnej i znaczenie zarządzania jakością dla funkcjo-
nowania organizacji. Autor rozwija pedagogiczną teorię jakości działań 
edukacyjnych, rozpoczynając od porządkowania kwestii terminologicz-
nych, osadzonych w przyjętym stanowisku ontologicznym i gnozeologic-
zmym. Dokonuje metaanalizy pojęcia jakość i operacji jakich można do-
konywać na jakościach. Wyróżnia dwie kategorie rozumienia pojęcia 
jakość mającą swoją genezę: 1. w poglądach Platona – opisuje w jakim 
stopniu rozpatrywany element rzeczywistości jest przydatny do zaspo-
kajania potrzeb człowieka czyli jaką ma dla niego wartość, a zatem for-
mułuje się sądy wartościujące i być może sądy przystosowujące. 2. W 
poglądach Arystotelesa – opisuje jaki jest element rzeczywistości mówiąc 
językiem.   
  
 Abstract: The article has been complied to present proposals of diag-
nosing and increasing value of educational service: accepted several 
ontological and gnozeological assumptions and inferred from them the 
definition of quality; pointed at the quality of educational services and 
the meaning of its managing to the functionality of an organization.The 
author unreels the pedagogical theory of educational activities’ quality 
from terminological issues which are settled in pre-established ontologi-
cal and gnozeological assumption to the metaanalisys of the notion of 
quality and operations which can be carried out on qualities.The author 
favours two categories of understanding notions becoming from: 1. Plato 
who describes to which extent an examined element of reality is useful to 
fulfil human needs i.e. what is its vaule for human. The value and per-
haps adopt judgements are formulated.  2. Arystoteles who describes 
what an element of reality is like, so speaking the language  
 
 Słowa kluczowe: jakość, edukacja.   
 
Założenia filozoficzne pojęcia jakości 

 W literaturze można znaleźć wiele różnych określeń pojęcia ja-
kości (Arystoteles „Categoriae”; Lao Tse „Złota Księga”; Platon 
„Symposium”; E. W. Deming 1986; J. M. Juran, P. B. Crosby 1980; 
K. Ishikawa 1983; norma IS0-9000; Bednarczyk i in. 1994;            
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T. Zimny 1991; Mantura 1998), jednak dopiero W. Mantura (2002) 
podjął próbę tworzenia filozoficznych i naukowych podstaw dys-
cypliny naukowej, którą nazwał kwalitologią, czyli nauką o jakości. 
Przedmiot tej dyscypliny naukowej określił jako system aksjoma-
tów, twierdzeń, praw i modeli uniwersalnych opisujących oraz ob-
jaśniających zjawiska jakościowe (Mantura 2002, s. 19-20). Analizę 
porównawczą założeń Mantury z przyjętymi przeprowadziłem w 
książce ”W poszukiwaniu jakości edukacji elementarnej” (2006, 
s.13-25). 
 Sięgając do filozoficznych źródeł pojęcia jakości należy przywo-
łać Platona (427-347 p.n.e.) oraz Arystotelesa (384-322 p.n.e.). 
Platon w swej filozofii określanej jako idealizm obiektywny ujmo-
wał świat dostępny poznaniu człowieka jako niedoskonałe odzwier-
ciedlenie realnie istniejących doskonałych idei. W tym kontekście 
określał jakość jako stopień podobieństwa do doskonałych idei. Ta-
kie rozumienie pojęcia jakości jest charakterystyczne dla więk-
szości ujęć implementacji zarządzania jakością, w których rozumie 
się jakość jako stopień spełnienia przez inherentne własności wy-
robu czy usługi oczekiwanych wymagań. Eksponowany jest tu as-
pekt aksjologiczny pojęcia. Arystoteles określał pojęcie jakości jako 
własności swoiste odróżniające element rzeczywistości od innych 
elementów tej samej klasy. Eksponował on zatem aspekt poznaw-
czy czyli gnoseologiczny pojęcia jakości. To rozumienie pojęcia ja-
kości przyjmę dalej jako wystarczające ogólne stosowne do zasto-
sowania w dowolnych kontekstach. Zauważyć należy jednak już tu, 
że jakość w ujęciu Platona jest relatywna w relacji do osoby wartoś-
ciującej, a co najmniej interrelatywna w relacji do grup czy społec-
zeństw wartościujących. Oczywiście w intencji Platona pojęcie ja-
kości było obiektywne tak jak obiektywnie istniały owe jego idealne 
idee. Jednakże gdy uchylimy istnienie Platońskich idei rozumienie 
pojęcia jakości staje się subiektywne i relatywne. Rozumienie 
Arystolesowskie jakości jest na tyle obiektywne na ile obiektywne 
jest ludzkie poznanie. 
 Przyjmijmy, za podstawowe pojęcie rzeczywistość. Rzeczywis-
tość jest systemem o budowie hierarchicznej. Założenie o systemo-
wej budowie rzeczywistości jest zarazem założeniem ontologicznym 
co do natury rzeczywistości jak i gnoseologicznym co do sposobu 
jej analizowania i opisywania (Weinberg 1979). System jest to zbiór 
elementów i relacji między nimi stanowiący spójną całość względ-
nie wyodrębnioną z otoczenia. Zarówno elementy jak i relacje mię-
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dzy nimi mają własności rozróżnione ze względu na hierarchicznie 
uporządkowane właściwości zapewniające całości przetrwanie (Me-
sarovic 1976, s. 249; Z. Zimny 2000, s. 75). Można wyróżnić ele-
menty systemu konkretne i abstrakcyjne. Elementy konkretne czyli 
konkrety od łacińskiego słowa concrescere co oznacza zrost włas-
ności w czasoprzestrzeni są odpowiednikiem rzeczy Kotarbiń-
skiego. Elementy konkretne posiadają cztery atrybuty: masę, ener-
gię, informację oraz wartość. Z. Zimny (2000) przyjął, że każda 
energia ruchu masy (wielkość wektorowa) niesie informację, a ge-
neza ruchu tkwi w informacji o wartości wzajemnego oddziaływa-
nia na siebie elementów dla uzyskania względnej równowagi w hie-
rarchii struktury ruchu (teoria pola). Elementy konkretne nie są 
bezpośrednio poznawalne. Przyjmuję zgodnie z prawem swoistych 
energii zmysłowych Johanesa Müllera, że człowiek poznaje ele-
menty konkretne rzeczywistości przez poznanie ich własności i to 
odpowiednio do specyfiki funkcji zmysłu angażowanego w proces 
poznawania. 
 Elementy abstrakcyjne wyabstrahowane z elementów konkret-
nych, są poznawalne zmysłowo – empirycznie albo rozumowo – 
teoretycznie). Elementy abstrakcyjne to zmienne relacyjne i relacje 
tworzące strukturę systemu. Zmienne relacyjne posiadające treść 
to właściwości a relacje posiadające treść to własności. Relacja za-
chodzi między co najmniej dwoma elementami. Element będący 
członem relacji może być konkretny albo abstrakcyjny, stąd wnios-
kujemy, że relacje mogą być o różnym poziomie abstrakcji i różnym 
poziomie ogólności. Liczba elementów między którymi zachodzi 
relacja to liczba członów relacji. Nie rozważam tu relacji unarnych 
czyli jednoczłonowych ponieważ jest to w tym ujęciu błędne (Zimny 
Z. 1996 s. 13). Pojęcia relacji używa się w znaczeniu szerokim roz-
patrując ją łącznie z jej członami, bądź też w znaczeniu wąskim 
tylko jako zachodzący związek między członami. Podstawowe znac-
zenie mają relacje dwuczłonowe i zapisujemy je jako aRb albo 
R(a,b). Ten drugi zapis wydaje się być bardziej uniwersalny z uwagi 
na to, że można go zastosować do zapisu relacji wieloczłonowej np. 
R(a, b, c). Jednakże każdą relację n członową można przedstawić w 
postaci relacji dwuczłonowych, np. stosunek dziecka do relacji 
między rodzicami jest relacją trójczłonową, gdzie a to dziecko b to 
matka, c to ojciec. Relację tą można zapisać jako dwuczłonową, a 
mianowicie: a to dziecko, b to relacja między rodzicami, ale wtedy 
człony relacji nie są na tym samym poziomie abstrakcyjności.  
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 Pojęcie zbioru Z. Zimny definiuje następująco (1996, s. 35.) 
„Zbiór to jedność wielości elementów o wielu własnościach rozróż-
nionych albo nierozróżnionych ze względu na jedną albo kolejno na 
wiele właściwości. Jedność ta pozwala tak o elemencie zbioru, jak i 
o zbiorze tych elementów orzec ten sam predykat i nazwać tą samą 
nazwą” (1996, s. 18 i n.). Znaczy to, że każda własność pozwala wy-
różnić ze zbioru jego podzbiór do którego przynależą tylko te ele-
menty które tę własność posiadają. Pojęcia właściwości i własności 
są też definiowane jako zmienne relacyjne i relacje tworzące 
strukturę systemu.  
 „Właściwości stanowią względy (Wójcik 1965), które pozwalają 
rozróżnić i wyznaczyć własności, wtórnie definiujące te właści-
wości. Natomiast poszczególne własności w ramach tych właści-
wości pozwalają rozróżnić elementy i wyznaczyć ich zbiory, wtórnie 
definiujące te własności” (Zimny Z. 1996, s. 12). Właściwość 
określona na zbiorze elementów może być prosta albo złożona. 
Właściwość prosta inaczej jednowymiarowa to taka, którą można 
geometrycznie przedstawić w postaci prostej skierowanej (przestr-
zeń jednowymiarowa), a wyróżnione ze względu na nią własności 
jako punkty na tej prostej. Prosta skierowana to taka prosta, której 
nadano zwrot. Właściwość złożona inaczej wielowymiarowa, to 
taka, którą można geometrycznie przedstawić w postaci przestrzeni 
n wymiarowej określonej przez n wzajemnie prostopadłych pros-
tych skierowanych, a wyróżnione ze względu na nią własności jako 
punkty przestrzeni n wymiarowej.  
 Właściwość prostą nazywać będę właściwością wielkościową, a 
wyróżnione ze względu na nią własności, własnościami wielkościo-
wymi. Między własnościami wielkościowymi jest określona zawsze 
relacja porządku liniowego. Ponadto, jeśli na prostej skierowanej 
określimy wektor jednostkowy, to między własnościami jest 
określona relacja różnicy, a gdy określimy początek prostej (czyli 
zamienimy ją na półprostą), to między własnościami określona jest 
ponadto relacja ilorazu.  
 Właściwość złożona przy znanej liczbie wymiarów n oraz funkcji 
przyporządkowującej punktom z przestrzeni n wymiarowej punkty 
z przestrzeni jednowymiarowej będę nazywał złożoną właściwością 
wielkościową np. prędkość v jest złożoną właściwością wielkoś-
ciową. Komponuje się z dwóch właściwości prostych drogi s i czasu 
t oraz znana jest funkcja v=s/t przyporządkowująca punktowi z pr-
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zestrzeni dwuwymiarowej drogi s i czasu t punkt z przestrzeni jed-
nowymiarowej prędkości v.  
 Właściwość złożoną przy nieznanej liczbie wymiarów n lub przy 
znanej liczbie wymiarów n ale nie określonej funkcji przyporząd-
kowującej punktom z przestrzeni n wymiarowej punkty z przestr-
zeni jednowymiarowej nazywać będę właściwością jakościową, a 
wyróżnione ze względu na nią własności własnościami jakościo-
wymi. Każdą właściwość złożoną można dekomponować na właś-
ciwości składowe tylko złożone albo złożone oraz proste, czyli właś-
ciwości jakościowe można dekomponować na właściwości jakoś-
ciowe o mniejszej, ale niekoniecznie takiej samej złożoności (ogól-
ności), albo na właściwości jakościowe oraz wielkościowe. Między 
własnościami jakościowymi traktowanymi jako punkty w przestr-
zeni wielowymiarowej nie można ustalić porządku liniowego.  
 Elementy konkretne posiadają własności swoiste i własności 
nieswoiste czyli sytuacyjne. Własności swoiste elementu konkret-
nego to takie, które element posiada niezależnie od otoczenia w 
którym się znajduje albo od całości którą współtworzy czyli od sy-
tuacji. Własności swoiste mogą byś aktualne albo potencjalne. 
Własności aktualne to takie, które są bezpośrednio obserwowalne. 
Własności potencjalne aktualizują się w określonych sytuacjach, w 
reakcji na sytuację jak np. rozpuszczanie się. Własność może aktu-
alizować się, gdy element umieścimy w rozpuszczalniku, (odbijanie 
czy pochłanianie światła), ale także takie własności które wymagają 
aktywności elementu jak np., umiejętności, zdolności itp. Włas-
ności nieswoiste to takie, które wynikają z posiadania otoczenia, 
jak np.: położenie względem innych elementów, użyteczność dla 
innych elementów itp. Ogólnie własności nieswoiste wynikają z re-
lacji wzajemnej własności swoistych elementu konkretnego i włas-
ności swoistych jego otoczenia jako całości, części bądź zaledwie 
jednego innego elementu konkretnego z otoczenia. 
 Elementy konkretne jako zrost w czasoprzestrzeni własności 
mają swoją jakość czyli wszystkie określające je własności swoiste. 
Jakość konkretu można dalej dekomponować na własności jakoś-
ciowe o mniejszej złożoności (ogólności) albo na własności jakoś-
ciowe oraz wielkościowe. O jakości elementu mówimy, gdy mamy 
na uwadze wszystkie jego własności swoiste, natomiast o właści-
wości jakościowej wtedy, gdy może być ona przypisana wielu róż-
nym elementom należącym do jednego albo wielu zbiorów.  
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Właściwością zbioru elementów o określonej jakości jest jego lic-
zność. Właściwość tą nazwie ilościową. Jest ona liczbą elementów 
zbioru.  
 Dokładność poznania własności elementów wyróżnionych ze 
względu na właściwości pozwala na określenie poznawalnych re-
lacji i możliwych operacji na tych własnościach, a mianowicie:  

1. Dla właściwości jakościowych między własnościami elementów 
można rozpoznać tylko relację różny albo równy czyli można je 
rozróżniać.  

2. Dla wszystkich właściwości wielkościowych między własnoś-
ciami elementów można rozpoznać relację porządku liniowego 
czyli można je porządkować, przy określonej jednostce miary 
można także określić relację różnicy czyli można je różnicować, 
a gdy ponadto określony został kres dolny możliwych własności 
można określić między własnościami relację ilorazu czyli można 
ilorazować. 

3. Dla właściwości ilościowych między własnościami zbiorów ele-
mentów można określić relację porządku liniowego, różnicy i 
ilorazu czyli można porządkować, różnicować oraz ilorazować. 
Własności mogą być nazywane opisowo bądź liczbowo. Zauwa-
żyć jednak należy, że między liczbami zachodzą relację porządku 
liniowego, różnicy oraz ilorazu natomiast między własnościami 
nie zawsze zostały rozpoznane wszystkie te relacje. Relacje które 
zachodzą między liczbowymi nazwami własności a nie zostały 
rozpoznane Walenta nazywa relacjami pozornymi (1971, s. 71).  

Jeśli między własnościami elementów rozpoznana została relacja: 

− różności to poznajemy z dokładnością do przekształcenia róż-
nowartościowego, 

− porządku liniowego to poznajemy z dokładnością do przekszta-
łcenia monotonicznego, 

− różnicy to poznajemy z dokładnością do przekształcenia linio-
wego, 

− ilorazu to poznajemy z dokładnością do stałości ilorazu. 

Operacje które można wykonywać na elementach to  

− klasyfikowanie (na elementach abstrakcyjnych),  
− segregowanie (na elementach konkretnych), 
− grupowanie (na elementach konkretnych i abstrakcyjnych). 
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 Klasyfikowanie jest podziałem logicznym pojęć, zatem do-
tyczy zbiorów przedmiotów pojęcia, które mają nieskończoną lic-
zność (pojęć zarówno konkretnych jak i abstrakcyjnych). Podział 
logiczny spełnia dwa warunki jest zupełny i wyczerpujący. Zupeł-
ność polega na tym, że zakres wyróżnionych klas obejmuje cały za-
kres pojęcia poddawanego podziałowi albo inaczej, że każdy pr-
zedmiot pojęcia poddawanego podziałowi został przyporządko-
wany także jako przedmiot któregoś pojęcia po podziale. Rozłąc-
zność znaczy tyle, że przedmiot pojęcia poddawanego podziałowi 
został przyporządkowany jako nie więcej niż jeden przedmiot poję-
cia po podziale. W wyniku klasyfikacji otrzymujemy klasy, czyli 
podzbiory zbioru przedmiotów pojęcia. Każdy przedmiot pojęcia 
klasyfikowanego nadrzędnego genus proxima ma jedną własność 
szczególną difirentia specifica pozwalającą zakwalifikować go do 
zbioru przedmiotów pojęcia podrzędnego. Zbiory przedmiotów 
pojęć są zbiorami nieskończenie licznymi i to odróżnia operację 
klasyfikowania od segregowania dotyczącego elementów konkret-
nych i zbiorów skończonych. Definicja klasyczna pojęcia obejmuje 
pojęcie bezpośrednio nadrzędne genus proxima oraz jedną włas-
ność szczególną difirentia specifica. Zatem klasyfikowanie dotyczy 
tworzenia i definiowania pojęć. 
 Segregowanie – operacja polegająca na podziale zbioru ele-
mentów konkretnych na podzbiory. Zatem operacja segregowania 
dotyczy zbiorów o skończonej liczności w odróżnieniu do operacja 
klasyfikowania. Podział ten może być dokonywany przy znanych 
klasach, do których należy przyporządkować elementy zbioru. Taka 
sytuacja zachodzi wówczas, gdy segregowany zbiór elementów jest 
podzbiorem przedmiotów pojęcia, do którego wcześniej wyznac-
zono pojęcia podrzędne i określono zbiory ich przedmiotów, czyli 
poddano klasyfikacji i wyznaczono klasy. Zadanie sprowadza się, 
zatem do przyporządkowania elementów konkretnych do klas. Za-
gadnienie to nazywa się segregowaniem wzorcowym i zajmuje się 
nim teoria rozpoznawania obrazów, albo inaczej analiza dyskrymi-
nacyjna (Rozin 1979, Kolonko1980, Jajuga 1990). Segregowanie 
może zachodzić także bez wcześniejszego wyznaczenia klas i na-
zywa się segregowaniem bezwzorcowym. Zagadnieniem tym za-
jmuje się taksonomia albo analiza skupień (Noworol, Marek 1983). 
Zadanie to rozwiązujemy bez informacji priori o strukturze klas, do 
których należą rozpoznawane elementy i należy znaleźć reguły kla-
syfikacji czy segregacji jedynie na podstawie obserwacji. Na szcze-
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gólne wyróżnienie zasługują metody klasyfikacji czy segregacji 
symbolicznej (bezwzorcowej) ponieważ można je stosować za-
równo do operacji klasyfikowania elementów abstrakcyjnych jak i 
do operacji segregowania elementów konkretnych (Michalski 1983, 
Fisher 1987, Gatnar 1998). Klasyfikacja symboliczna określa grupę 
metod klasyfikacji bezwzorcowej charakteryzujących się tym, że ich 
przedmiotem są elementy o własnościach jakościowych.  
 Grupowanie jest operacją polegającą na łączeniu elementów 
konkretnych bądź abstrakcyjnych w grupy, gdy są różne, ale reali-
zują to samo albo podobne zadanie, pełnią podobną funkcję, albo 
wreszcie odgrywają podobną rolę w systemie, do którego należą. 
Zagadnieniem tym zajmuje się teoria systemów (Mesarovic 1971, 
Bertalanffy 1984, Klir 1976, Mynarski 1981). Łączyć możemy także 
elementy tworząc typy gdy grupowane elementy są podobne ze 
względu na swoje własności swoiste. Tym zagadnieniem zajmują 
się typologie bądź teorie typów. 
 Przyjmijmy, że jakość elementów rzeczywistości danej klasy jest 
opisana przez ich swoiste własności wyróżnione ze względu na 
właściwości Wi gdzie i=1, …, n. Wtedy można dla każdej właści-
wości określić pożądaną jej własność wik. Standardem jakości albo 
wzorcem jakości elementów danej klasy nazywać będę zbiór n po-
stulowanych własności wik ze względu na wszystkie n właściwości 
Wi istotne dla tych elementów rzeczywistości. 
 Każda jakość ma swoją wartość dla określonego elementu 
rzeczywistości dla uzyskania przez niego względnej równowagi. Pr-
zyjmijmy, że będę rozpatrywał tylko człowieka jako określającego 
wartość jakości. By jakość mogła mieć wartość dla człowieka musi 
się on znajdować w stanie nierównowagi albo przewidywać, że w 
przyszłości w nim będzie. Dalej nierównowaga ta musi być przez 
człowieka uświadomiona, by była podstawą do jego działania. Uś-
wiadomienie nierównowagi pociąga za sobą konieczność diagno-
zowania potrzeb, by można albo je zanegować albo podjąć działania 
zmierzające do ich zaspokojenia. Zatem wartość jakości dla czło-
wieka jest wartością, jaką jakość posiada dla zaspokojenia jego po-
trzeb i uzyskania przez niego względnej równowagi. Wartość jest 
relatywna. Dla różnych ludzi ta sama jakość może mieć inną war-
tość. Ale jedna jakość ma dużą wartość dla wielu ludzi inna dla nie-
licznych, a jeszcze inna nie ma wartości dla nikogo. Stąd można 
mówić o wartościach uniwersalnych, czyli o jakościach, które są 
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uznawane przez wszystkich ludzi. Nie znaczy to, że są to wartości 
ponad ludzkie, tzn. dla innych istot żywych i działających.  
 Można rozpatrywać wartość potencjalną jakości. Element kon-
kretny jest w otoczeniu wielu ludzi i może zaspakajać potrzeby róż-
nych z nich. Zatem potencjalna wartość jakości elementu konkret-
nego jest związana z potrzebami ludzi możliwymi do zaspakajania 
przy jego zastosowaniu. Wartość potencjalna jakości jest wprost 
proporcjonalna do liczby potrzeb, które dana jakość może zaspo-
kajać, oraz do wielkości i intensywności odczuwania możliwych do 
zaspokojenia potrzeb.  
 Na elementy konkretne służące do zaspakajania potrzeb ludzi 
można patrzeć, z co najmniej dwu różnych perspektyw:  

1. Z perspektywy człowieka, który zaspakaja swoją potrzebę, 
2. Z perspektywy wytwórcy elementu konkretnego służącego do 

zaspakajania potrzeby. 
Z pierwszej perspektywy wartość jakości elementu konkretnego 
ustala zainteresowany człowiek biorąc pod uwagę swoje specy-
ficzne własności i potrzeby. Jest zainteresowany racjonalnością i 
ekonomicznością wyboru, pozyskania wybranego elementu 
konkretnego. 

 Z drugiej perspektywy wytwórca jest zainteresowany poten-
cjalną wartością elementu konkretnego i oczywiście nie uwzględnia 
specyficznych cech poszczególnych ludzi, lecz ich rozkład w zbio-
rowości potencjalnych konsumentów. Ponadto wytwórca zaintere-
sowany jest racjonalnością i ekonomicznością wytworzenia ele-
mentu konkretnego.  

Jakość wyrobu i usługi 

 Jakość wyrobów jest określona przez standard czyli postulo-
wane własności wyróżnione ze względu na właściwości istotne dla 
pełnienia funkcji dla których wyrób został wytworzony. Przez wy-
rób rozumiem element rzeczywistości wytworzony przez człowieka 
dla zaspokojenia potrzeb ludzi. Standard jest określony na wielu 
właściwościach istotnych wyrobu mających wpływ na jego trwałość, 
niezawodność, estetykę itp. w zależności od rodzaju wyrobu. Stan-
dard wyrobu wyznacza jego wartość użytkową. Im wyższy standard 
tym wyższa wartość użytkowa wyrobu. Każdy wyrób został wytwor-
zony by móc go używać i korzystać z jego funkcji. Stąd można mó-
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wić o jego wartości użytkowej (dla ludzi). Czyli wartości jego ja-
kości dla ludzi. 
 Wartość użytkowa wyrobu jest nierozerwalnie związana z jakoś-
cią stąd powszechnie używa się skrótu myślowego mówiąc o wyż-
szej bądź niższej jakości zamiast jakości o wyższej bądź niższej 
wartości użytkowej. 
 H. Bednarczyk (1994) określa jakość jako ogół własności wyrobu 
lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspo-
kojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb. I to określenie 
jest zgodne z przyjętą wcześniej definicją wartości.  
 W. E. Deminga określa natomiast jakość jako „to, co zadowala, a 
nawet zachwyca klientów”. Jest to skrót myślowy chodzi tu nie tyle 
o jakość, lecz o wysoką wartość użytkową jakości dla klientów. Sto-
sowanie jednej nazwy jakości dla oznaczenia dwóch pojęć a mia-
nowicie jakości i wartości jakości czy wartości użytkowej jakości 
powoduje nieporozumienia. 
 Wyroby i usługi ludzie wymieniają na rynku. Cena wyrobów na 
rynku jest uzależniona od wartości wyrobu dla zbywcy i nabywcy. 
Transakcja zachodzi tylko wówczas, gdy te wartości są sobie równe. 
Wartość wyrobu dla zbywcy kształtują koszty wytworzenia i ocze-
kiwany zysk, natomiast wartość wyrobu dla nabywcy zależy od siły 
subiektywnie odczuwanej potrzeby którą ma zaspokoić wyrób oraz 
od subiektywnie ocenionej zdolności wyrobu do zaspokojenia potr-
zeby nabywcy. Cena jest uzależniona także od realnego popytu czyli 
od możliwości nabywczej klientów i podaży wyrobu na rynku oraz 
od cen innych podobnych wyrobów. Analogiczne prawidłowości 
zachodzą na rynku usług, z tą różnością, że nabywca w chwili usługi 
nabywania nie zna jej jakość, a tym samym jej wartość dla siebie 
zna po jej wykonaniu a co najwyżej poznaje podczas jej wykonywa-
nia. 
 Usługi można podzielić ze względu na relację klienta inaczej 
usługobiorcy, użytkownika, interesariusza bądź nabywcy usługi do 
usługodawcy czyli dostawcy usługi na trzy klasy: 

- usługa, która polega na zmianie własności jakiejś rzeczy, ale 
klient nie uczestniczy w jej wykonywaniu (wszelkie naprawy, 
remonty itp.), 

- usługa polega, co prawda na zmianie własności rzeczy, ale 
klient uczestniczy w wykonywaniu tej usługi (usługi eduka-
cyjne, opieka zdrowotna itp.), 
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- usługa, która polega na udostępnieniu rzeczy albo translokacji 
rzeczy (transport itp.).  

 Sposób określenia jakości usługi a w konsekwencji jej wartości 
użytkowej zależy od tego, do której klasy ona należy. Dla klasy 
pierwszej jakość usługi wyznacza tylko: czas, koszt oraz jakość 
stanu końcowego zmienianej (naprawianej) rzeczy. Dla klasy dru-
giej określenie jakości usługi jest bardziej złożone, ponieważ 
określają ją nie tylko trzy wcześniej wymienione elementy, lecz po-
nadto proces wykonywania usługi. W tej klasie usług możemy wy-
różnić usługi medyczne, edukacyjne, itp. Dla kasy trzeciej, w której 
należy wymienić usługi transportowe, zdrowotne, turystyczne, 
kulturalne itp., w których nie występuje jako taki wyrób końcowy 
usługi jej jakość zależy od samego procesu wykonywania, jej kosztu 
i czasu.  
 Innym podziałem jest także podział na usługi komercyjne i pub-
liczne. Pierwsze są w swej naturze regulowane są przez rynek czyli 
popyt i podaż usług danego rodzaju analogicznie jak wyroby, dru-
gie natomiast są świadczone przez Państwo (przez jego organa rzą-
dowe albo samorządowe). Zarówno usługi komercyjne jak i pub-
liczne mogą należeć do wszystkich trzech wcześniej wymienionych 
klas. Usługi publiczne mają swą specyfikę polegającą na tym, że są 
one opłacone przez usługobiorcę jakoby „z góry” w podatku. Oczy-
wiście wyłączając pewną wąską grupę usług dostarczanych przez 
świadomy wybór obywateli i najczęściej odpłatnych częściowo bądź 
w całości (transport, biblioteki itp.). Opłacanie usług publicznych 
jakoby „z góry” w sposób istotny ogranicza możliwość ich regulacji 
przez rynek. 
 Opolski i Modzelewski (2002) wyróżniają trzy poziomy jakości 
w usługach publicznych: 

- poziom makro dotyczący ustawodawstwa i jego zmian oraz 
realizacji przez rząd i samorządy terytorialne, 

- poziom mezo dotyczący kierownictwa instytucji realizujących 
usługi publiczne, 

- poziom mikro dotyczący pracowników bezpośrednio świadczą-
cych usługę, czyli kontaktujących się z jej odbiorcami, decydu-
jący o tym jaka jakość świadczonych usług jest spostrzegana 
przez jej odbiorców. 

 Jakość usługi stanowi opis istotnych jej własności stanowiących 
o jej użyteczności (stanowisko arystotelesowskie przyjęte przez 
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autora) oraz drugie jako samą wartość użytkową (platońskie naj-
częściej przyjmowane w literaturze). W pierwszym należy określić 
wszystkie (a raczej jak największą ich liczbę) własności usługi a na-
stępnie dokonać ich redukcji przyjmując zasadę pareto, iż 20% 
właściwości decyduje o 80% zmian. W drugim przypadku problem 
pozornie jest analogiczny polegający na poznaniu własności w za-
kresie właściwości i to one określałyby ową wartość użytkową. Ta-
kie rozwiązanie przyjmuje, że wszyscy klienci są tacy sami a w każ-
dym razie analogicznie oceniają wartość użytkową świadczonej 
usługi. Poziom zadowolenia klienta może być bardzo zróżnicowany 
w zależności od jego potrzeb, pragnień i aspiracji.  
 Przenieśmy swoje rozważania na teren szkoły świadczącej usługi 
edukacyjne. Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest odpowie-
dzenia na pytanie: Kto jest usługodawcą a kto usługobiorcą? Proces 
edukacji jest wielopodmiotowy. Podmiotami tego procesu są 
wszyscy ci którzy sprawiają, że proces ma określony przebieg i wy-
niki tzn., konstruktorzy programów szkolnych, autorzy podręczni-
ków i innych środków dydaktycznych, władze oświatowe, nauczy-
ciele no i oczywiście sami uczniowie. A kto jest usługobiorcą czyli 
klientem szkoły? Szkolna usługa edukacyjna jako usługa publiczna 
jest opłacana z góry (przynajmniej w szkołach publicznych) przez 
podatników, a więc przez społeczeństwo. I to ono jest klientem 
szkoły jako odbiorca usługi. Społeczeństwo jest tu reprezentowane 
przez władze oświatowe oraz samorządowe. Z drugiej strony od-
biorcami szkolnej usługi edukacyjnej są uczniowie jako, że to na ich 
osobowość skierowana jest usługa oraz ich prawni opiekunowie 
czyli rodzice. Natomiast wewnętrznymi odbiorcami są pracownicy 
szkoły klientów tym w szczególności nauczyciele. Złożoność usługi 
powoduje trudności w określeniu jej jakości a wielość i niejedno-
rodność klientów także różne możliwości określania jej wartości 
użytkowej.  

Jakość szkolnej usługi edukacyjnej 

 Jakość szkolnej usługi edukacyjnej rozpatruje się tylko na pozio-
mie szkoły określając ją jako jakość pracy szkoły. Powoduje to po-
mijanie sytuacji prawnej ustawodawczej i dyrektyw kuratoryjnych 
które nie muszą a często i nie są sprzyjające dla realizacji usługi eu-
kacyjnej o dużej wartości użytkowej dla uczniów i społeczeństwa. 
Nie rozważa się globalnie jakości usługi edukacyjnej łącznie w skali 
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makro, mezo i mikro biorąc pod uwagę tylko skalę mikro i częś-
ciowo skalę mezo. 
 Jakość szkolnych usług edukacyjnych często jest rozumiana jako 
własności osobowości uczniów kończących szkołę. I odpowiada to 
określaniu jakości pierwszej klasy usług po stanie końcowym zmie-
nianej rzeczy w tym przypadku osobowości uczniów. Tak jest wów-
czas, gdy jako klienta szkoły uznamy władze rządowe, samorzą-
dowe jako reprezentantów społeczeństwa. Jest to jednak równoz-
naczne z przedmiotowym traktowaniem ucznia, jako przedmiotu, 
na którym wykonywana jest usługa nie zaś jako klienta szkoły, czyli 
usługobiorcy. Taki sposób określania jakości szkolnej usługi eduka-
cyjnej był stosowany w polskim szkolnictwie w okresie socjalizmu. 
Zawyżano wówczas wyraźnie ocenę wyników kształcenia w szkole, 
ponieważ wszyscy na kolejnych szczeblach władz oświatowych i 
państwowych byli zainteresowani w jak najlepszej ocenie pracy 
szkół. Dochodziło do tego, że kuratoryjne jednostki badawcze 
sprawdzające wyniki nauczania jako wnioski z badań określały, iż 
nauczyciele zaniżają stopnie szkolne stawiane uczniom, ponieważ 
były one generalnie niższe od wyników badań kuratoryjnych. Na-
tomiast badania naukowe prowadzone przez jednostki niezależne, 
co prawda zazwyczaj na znacznie mniejszej próbie wskazywały, że 
stopnie szkolne stawiane przez nauczycieli są mocno zawyżane, i 
uczniowie nie wiedzą, ani nie umieją tego, na co te stopnie wska-
zywały (Zimny 1995).  
 Traktowanie uczniów podmiotowo jako klientów szkoły rysuje 
konieczność kwalifikacji usług edukacyjnych (szkolnych) do drugiej 
klasy usług, w których klient uczestniczy w ich realizacji. Zatem 
należy opisać procesy zachodzące w szkole włącznie z warunkami, 
w których one zachodzą by poznać własności istotne usługi to 
znaczy jej jakość oraz określić zadowolenie wszystkich klientów by 
stwierdzić, jaka jest ich subiektywna ocena wartości użytkowej rea-
lizowanej usługi edukacyjnej. Najpierw należy opisać jakość proce-
sów zachodzących w szkole specyfikując ich elementy składowe jak 
i elementy warunków w których przebiegają a dopiero następnie 
należy badać subiektywną ocenę ich wartości użytkowej klientów 
szkoły. Owa subiektywna ocena ma być najpierw analityczna dotyc-
ząca poszczególnych elementów a dopiero wtórnie zsyntetyzowana 
jako ogólna. Ważne jest także określenie które elementy są znane 
poszczególnym klientom szkoły i o których mogą się sensownie 
wypowiadać. Nazewnictwo poszczególnych elementów powinno 
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być także dostosowane do wiedzy i słownictwa poszczególnych klas 
klientów szkoły. Syntetyzowanie ocen najpierw należy dokonać dla 
poszczególnych elementach dla wszystkich klientów danej klasy a 
następnie agregować po rozpatrywanych elementach. Nie należy 
natomiast agregować ocen klientów różnych klas np. uczniów i na-
uczycieli, nauczycieli i władz oświatowych itp. Każda klasa klientów 
ma inną perspektywę oglądu procesów zachodzących w szkole.  
 W szkole zachodzą generalnie trzy procesy: 

- proces naboru uczniów do szkoły, 
- proces edukacji uczniów, 
- proces doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 Proces edukacji obejmuje zarówno kształcenie jak i wychowa-
nie. Nie należy uważam działań nauczycielskich rozbijać na działa-
nia mające na celu tylko kształcić i na działania które mają tylko 
wychowywać. Kształcenie dotyczy funkcji psychicznych intelektu-
alnych i wykonawczych, a więc wiedzy, umiejętności, sprawności, a 
w dłuższym okresie czasu także zdolności i uzdolnień natomiast 
wychowanie dotyczy funkcji psychicznych ustosunkowawczych, a 
więc zamiłowań, zainteresowań, postaw, wartości itp. Funkcje psy-
chiczne intelektualne i wykonawcze Muszyński (1977) nazwał in-
strumentalnymi, a ustosunkowawcze kierunkowymi. Często te 
same działania nauczyciela jednocześnie skierowane są na zmiany 
w uczniu zarówno funkcji instrumentalnych jak i kierunkowych, 
np.: treść działania jest ukierunkowana na funkcje intelektualne a 
forma na kierunkowe.  
 Każdy z tych trzech procesów ma być dalej rozkładany na sys-
tem procesów składowych, jednak tak by działania mogły być wy-
raźnie rozróżnione. Każde działanie które chcemy doskonalić jest 
zorganizowane to znaczy określone są istotne jego elementy takie 
jak: podmiot działający, przedmiot działania, środki działania, 
metoda działania, warunki działania. Zatem analiza jakości usługi 
edukacyjnej wymaga jednocześnie analizy procesowej, systemowej 
oraz prakseologicznej i to na planie pierwszym wystąpi zarządzanie 
a w nim komunikacja międzyludzka. Dokładniej między podmio-
tami procesu edukacji.  
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