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Wstęp
Szybkie zmiany zachodzące na świecie wymuszają ciągłą adaptację do niestabilnego
otoczenia, w jakim funkcjonują organizacje. Pozostanie konkurencyjnymi i utrzymanie
się na rynku, wymaga nieustannego doskonalenia i reakcji na zmieniające się wymagania rynku i oczekiwania interesariuszy. Dotyczy to wszystkich organizacji, niezależnie od
ich wielkości, czy sektora, w którym funkcjonują. Jednak szkoły wyższe, ze względu na
powierzoną im misję, wydają się specyficznym obszarem wymagającym ciągłego doskonalenia i dbania o jakość oferowanych usług. W trwającej od wielu lat w Polsce permanentnej reformie szkolnictwa wyższego, której jednym z filarów jest zapewnianie jakości
kształcenia, do tej pory wystarczająco nie akcentowano koncepcji zarządzania jakością,
sprawdzonych w sferze zarządzania przedsiębiorstwami. Szkoły wyższe, chcąc sprostać
wyzwaniom współczesnego świata, poszukują wzorców i strategii projakościowych,
które w warunkach ograniczeń finansowych, pozwolą im skutecznie realizować cele.
Jednak, większość polskich uczelni, mimo ich znaczącej roli we wzmacnianiu innowacyjności gospodarki, nie dostosowała swoich rozwiązań na rzecz jakości do obecnych trendów1. Wskazuje to na potrzebę eksploracji i upowszechniania różnych projakościowych
koncepcji, w tym zasad, metod i narzędzi, pozwalających na ciągłe doskonalenie, sięgając po te, które od kilkudziesięciu lat są z sukcesem stosowane w organizacjach.
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele sprawdzonych koncepcji zarządzania,
w tym zarządzania jakością, które dostarczają organizacjom niezbędnych instrumentów
wspomagających poprawę ich funkcjonowania. W niniejszej monografii uwagę poświęcono trzem z nich, tj. Total Quality Management (TQM), lean management oraz
kaizen. Charakteryzują się one naciskiem na nieustanne dążenie do doskonałości działań
i wydają się być koncepcjami zarządzania wartymi uwagi władz uczelni. Są też ze sobą
ściśle powiązane, a wręcz się wzajemnie uzupełniają. Lean management oraz kaizen
opierają się na podobnych filarach – standaryzacji i eliminacji marnotrawstwa. W tym
1

T. Wawak, Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2012; P. Grudowski, M. Wiśniewska, Lean management in higher education institutions. How to begin?, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska” 2019, vol. 137, s. 54.
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kontekście M. Krasiński stawia pytanie „czy lean zawarty jest w kaizen czy też kaizen
zawarty jest w lean?”2 oraz zauważa, że z jednej strony, w pracach uznanych autorów
lean management występuje jako składowa koncepcji kaizen, natomiast z drugiej strony
kaizen przedstawiany jest jako część lean management. Standaryzacja jest także kluczowym elementem TQM, w jego wersji przyjętej w organizacjach japońskich, o czym pisze
M. Imai3. Autor ten wskazuje na główne „systemy”, które powinno się stosować wdrażając kaizen w organizacji, a jednym z nich jest właśnie TQM4. Co więcej, rodzimy klasyk
zarządzania, K. Zimniewicz, wśród najważniejszych zasad lean management wymienia:
pracę grupową, decentralizację decyzji, orientację na klienta, ciągłe ulepszanie (kaizen),
spłaszczenie hierarchii, odrzucenie błędów u źródła, unikanie marnotrawstwa, ciągły
przepływ materiałów, TQM oraz jednoczesne usprawnienia5. W tym ujęciu, kaizen oraz
TQM są ukazane jako podejścia szczupłego zarządzania.
Mimo, że zagadnienie implementacji TQM6, lean management7 oraz kaizen8 w szkołach wyższych w literaturze światowej jest już częściowo dyskutowane, to takich opracowań analizujących potencjał tych koncepcji w zarządzaniu uczelniami w Polsce nadal
jest niewiele9. Niniejsza monografia wpisuje się w tę lukę. Jej celem jest zaprezentowanie możliwości zastosowania TQM, lean management oraz kaizen w szkołach wyższych,
2

3

4
5

6

7

8

9

8

M. Krasiński, Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 29.
M. Imai, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT
Biznes Sp. z o. o., Warszawa 2006, s. 47.
M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 46
K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2009, s. 38-40.
Np. K. Nasim, A. Sikander, X. Tian, Twenty years of research on total quality management in Higher Education: A systematic literature review, “Higher Education Quarterly” 2020, vol. 74, no. 1, s. 75-97; A.J. Kwarteng,
An assessment of outcome criteria associated with the implementation of TQM in a higher education institution in Ghana, “Cogent Education” 2021, vol. 8, no. 1, https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/
2331186X.2020.1859198?needAccess=true (dostęp: 24.11.2021). Szerszy przegląd literatury przedstawiono
w rozdziale pierwszym, poświęconym TQM.
Np. S. Höfer, J. Naeve, The application of lean management in higher education, “International Journal of
Contemporary Management” 2017, vol. 16, issue 4, s. 63-80. S. Simonyte, R. Adomaitiene, D. Ruzele, Experience of lean application in higher education institutions, “International Journal of Lean Six Sigma” 2021,
vol. 00, no. 00, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJLSS-11-2020-0208/full/html
(dostęp: 25.11.2021). Szerszy przegląd literatury przedstawiono w rozdziale drugim, poświęconym lean management.
Np. F.R. Nofemela, C. Winberg, The relevance of Kaizen-based work-readiness training for South African University of Technology students, “The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa” 2020, vol. 16,
no. 1, a729; J.S. Jones, J.R. Olson, P. Southard, Kaizen Events at the University of St. Thomas: Experiential
Learning for Students, “INFORMS Transactions on Education” 2021, vol. 21, no. 3, s. 115-129. Szerszy przegląd literatury przedstawiono w rozdziale trzecim, poświęconym kaizen.
Przykładowe publikacje w zakresie TQM: M. Wiśniewska, Total Quality Education w szkolnictwie wyższym.
Próba definicji i model wdrażania, „Problemy Jakości” 2007, nr 9, s. 13-22; T. Wawak, TQM a jakość zarządzania w szkole wyższej w okresie reformy, w: Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacji w zmiennym
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dyskutując istotę tych koncepcji oraz ilustrując rozważania praktycznymi przykładami
wykorzystania w środowisku akademickim. Poprzez realizację celu przyczynia się ona do
rozwoju i wzmocnienia teoretycznej i praktycznej konstrukcji zastosowania TQM, lean
management oraz kaizen w szkołach wyższych. Rozważania w monografii oparto na
krytycznym przeglądzie literatury, który powstał na podstawie studiowania artykułów
naukowych oraz publikacji książkowych polsko i anglojęzycznych dotyczących trzech
wybranych koncepcji zarządzania jakością. W analizach uwzględniono publikacje, które
ukazały się w okresie od 1988 do 2021 roku, zwłaszcza te, które odnoszą się do zastosowania analizowanych podejść w uczelniach.
Monografia składa się z trzech rozdziałów o podobnej konstrukcji, aby ułatwić czytelnikom lekturę. Zaczynają się one prezentacją istoty i głównych założeń określonej koncepcji. Następnie opisane są uwarunkowania wdrożenia podejścia w szkołach wyższych oraz
przykłady implementacji w ośrodkach akademickich w Polsce i na świecie, by w końcu
zilustrować możliwości zastosowania danej koncepcji na konkretnych przykładach.
Rozdział pierwszy poświęcony został TQM. Rozpoczyna się przeglądem definicji
TQM, z którego wynika, że koncepcję tę można ujmować wąsko, w kategorii strategii
działania, lub szeroko, jako filozofię zarządzania organizacją. Przedstawiono w nim także
wybrane modele TQM oraz trudności i korzyści związane z implementacją tego podejścia. Następnie opisano uwarunkowania wdrożenia TQM w szkołach wyższych, zarówno
w ujęciu ogólnym, wskazując na czynniki sukcesu oraz ograniczenia stosowania, jak
i prezentując doświadczenia uczelni. Sekcja kończy się ukazaniem możliwości zastosowania wybranych instrumentów TQM w szkołach wyższych.
Dokonany w drugim rozdziale przegląd definicji lean management wskazuje także
na dwojakie jego charakteryzowanie. Część autorów rozpatruje tę koncepcję w ujęciu
węższym, akcentując dążenie do eliminowania marnotrawstwa. Inni badacze zwracają
uwagę na szerszy kontekst i kładą nacisk na takie aspekty jak: chęć uzyskania najwyższej

otoczeniu, E. Skrzypek (red.), Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin
2012, s. 41-57.
Przykładowe publikacje w zakresie lean management: P. Grudowski, M. Wiśniewska, Lean management in
higher education institutions. How to begin?, “Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska” 2019, vol. 137, s. 49-61; P. Grudowski, Koncepcja Lean Management w uczelniach – przegląd wyników
badań międzynarodowych, w: Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku: księga jubileuszowa z okazji
45-lecia pracy naukowej Profesor Elżbiety Skrzypek, S. Tkaczyk, T. Wawak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, s.113-123.
Przykładowe publikacje w zakresie kaizen: B. Sujak-Cyrul, S. Dudziak-Kamieniarz, O możliwościach i znaczeniu kształcenia przyszłego personelu szkół w duchu kaizen – na przykładzie pracowni dydaktyki fizyki, w: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, T. Borys, P. Rogala (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 88-117; M. Cieciora, Zarządzanie jakością procesu dydaktycznego w szkole
wyższej. Kaizen – japońska jakość w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Wydawnictwo
Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa 2015.
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jakości, czy kompleksowe podejście do doskonalenia funkcjonowania organizacji. W rozdziale nakreślone zostały uwarunkowania wdrożenia lean management w szkołach wyższych oraz główne podejścia do implementacji tej koncepcji: systemowe oraz procesowe.
Sekcję zamyka prezentacja licznych przykładów stosowania lean management w uczelniach oraz doświadczeń w tym w zakresie.
W trzecim rozdziale przedyskutowano możliwości wykorzystania kaizen w zarządzaniu szkołami wyższymi. Skoncentrowano się na trzech kluczowych atrybutach kaizen, tj.
jego ciągłym, stopniowym oraz partycypacyjnym charakterze i obszarach stosowania
kaizen w uczelniach. W tym kontekście wskazano na liczne korzyści wynikające z wdrożenia koncepcji oraz usystematyzowano wybrane instrumenty kaizen proponowane dla
szkół wyższych, w tym dziesięć zasad kaizen, metodę 5S oraz trzy narzędzia (5Why, praca
w małych grupach, system sugestii pracowniczych), z licznymi przykładami stosowania
ich w praktyce. Możliwości stosowania koncepcji w praktyce potwierdza studium przypadku w jednostce edukacyjnej należącej do Rensselaer Polytechnic Institute w Hartford
w Stanach Zjednoczonych.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków i kadr zarządzających
uczelniami, zwłaszcza w obszarze zarządzania jakością, w tym np. pełnomocników ds.
jakości czy kierowników działów jakości. Jednak zawarte w monografii treści mogą być
interesujące także dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
pogłębiających swą wiedzę na studiach mieszczących się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Mimo że rozważania zawarte w monografii nie wyczerpują w pełni podjętego tematu, to może ona stanowić podstawę do usystematyzowania wiedzy i tym samym wspomóc osoby zainteresowane implementacją TQM, lean management i kaizen
w szkołach wyższych. Tym samym, książka stanowi wkład do polskiej literatury przedmiotu i praktyki ciągłego doskonalenia w szkolnictwie wyższym.
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Rozdział 1. Total Quality Management
Uniwersytety od początku funkcjonowania przywiązywały dużą wagę do jakości.
Tradycyjnie, jakość była łączona z elitarnością kształcenia i wychowania studentów oraz
prowadzenia badań naukowych. Współcześnie, rozwój szkolnictwa wyższego, związany
m.in. ze wzrostem liczby instytucji świadczących usługi edukacyjne, czy zjawiskiem umasowienia studiów, spowodował konieczność podejmowania działań ukierunkowanych
na instytucjonalne kształtowanie, zapewnienie i doskonalenie jakości. Uczelnie, jako organizacje funkcjonujące w zmiennym otoczeniu, szukają także rozwiązań prowadzących
do podniesienia skuteczności zarządzania oraz zbudowania silnej pozycji konkurencyjnej.
Wśród wielu propozycji adaptacji w szkołach wyższych wybranych podejść do zarządzania znajdują się również te, które dotyczą zarządzania jakością. Implementacja Total
Quality Management (TQM) lub innych koncepcji zarządzania jakością pozwala uczelniom lepiej odpowiedzieć na te wyzwania współczesności.

1.1.

Total Quality Management –

Powstanie Total Quality Management jest wynikiem zmian o charakterze gospodarczym i społecznym po drugiej wojnie światowej oraz rozwoju wielu koncepcji w obszarze
zarządzania jakością. Konieczność poszukiwania przez przedsiębiorstwa nowych źródeł
przewagi konkurencyjnej spowodowała, że jakość, początkowo odnoszona głównie do
produktów, z czasem stała się jednym z podstawowych czynników wpływających na pozycję organizacji na rynku. Pierwotnie koncepcja ta była przeznaczona dla przedsiębiorstw produkcyjnych, obecnie jest z sukcesem wprowadzana do organizacji zróżnicowanych pod względem profilu działalności, wielkości czy rynku.
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Rozdział I

1.1.1. Pojęcie i założenia TQM
Koncepcja TQM pojawiła się w latach 80. XX wieku10 i była przedstawiona jako pewien „sposób zarządzania organizacją skoncentrowany na jakości, oparty na udziale
wszystkich członków organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego sukcesu
dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i dla
społeczeństwa”11. Powstanie TQM12 było naturalną konsekwencją ewolucji zarządzania
jakością w praktyce funkcjonowania organizacji 13 (por. tabela 1).
Tabela 1. Poziomy ewolucji zarządzania jakością
Poziom
I
Kontrola jakości
(do połowy XX w.)
II
Sterowanie jakością
(lata 50. i 60. XX w.)

III
Zapewnienie jakości
(lata 70. i 80. XX w.)

IV
Kompleksowe
zarządzanie jakością
(lata 80. i 90. XX w.)

10

11

12

13

Cechy charakterystyczne/działania w obszarze jakości
- złomowanie, sortowanie, klasyfikowanie produktów,
- działania korygujące,
- identyfikacja przyczyn wad,
- rozwój narzędzi jakości,
- przetwarzanie danych dotyczących działalności,
- badanie wyrobu,
- podstawy planowania jakości,
- wykorzystywanie podstaw statystyki,
- rozwój systemów jakości,
- audyt systemów zarządzania,
- zaawansowane planowanie jakości,
- obliczanie kosztów jakości,
- analiza rodzajów i skutków możliwych błędów,
- statystyczne sterowanie procesami, itd.
- dążenie do ciągłej poprawy,
- zaangażowanie dostawców i klientów,
- zarządzanie procesami,
- pomiar wyników działalności,
- praca zespołowa,
- zaangażowanie pracowników,

Mimo, iż w literaturze przedmiotu wskazuje się lata 80. ub. wieku, to prawdopodobnie określenie „total
quality” zostało użyte po raz pierwszy przez A.V. Feigenbauma podczas pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej jakości w 1969 roku w Tokio; źródło: P. Grudowski, Perspektywa jakości w szkolnictwie
wyższym. O modelu QuaIHE, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020, s. 74.
PN-EN ISO 8402:1996 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1996, s. 20. Przytoczona norma była już kilkukrotnie nowelizowana. Aktualne wydanie pochodzi z 2015 roku.
W polskiej literaturze przedmiotu można odnaleźć różne propozycje tłumaczenia tego terminu, takie jak:
kompleksowe zarządzanie jakością, zarządzanie przez jakość, całościowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością, globalne zarządzanie jakością. W niniejszej pracy stosowane będzie określenie: kompleksowe zarządzanie jakością lub zarządzanie przez jakość.
Należy zauważyć, że kolejność implementacji poszczególnych koncepcji w obszarze zarządzania jakością
bywa różna, a wdrożenie TQM nie zawsze poprzedzone jest funkcjonowaniem znormalizowanych systemów zarządzania. Por. M. Ćwiklicki, Wzorce wdrożenia TQM, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 871, s. 112.
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Tabela 1. Cd.
V
Doskonałość
w zarządzaniu
jakością
(początek XXI w.
- obecnie)

- jakość zarządzania,
- stosowanie modeli doskonałości,
- regularne przeprowadzanie samooceny w kontekście dojrzałości
i doskonalenia organizacji,
- uwzględnienie elementów społecznej odpowiedzialności,
- integracja TQM i zarządzania zasobami ludzkimi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością
TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 21; K. Szczepańska, Kompleksowe
zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2010, s. 105; E. Czyż-Gwiazda, Total Quality Management – wyniki analizy publikacji z bazy Emerald, „Zarządzanie i Finanse” 2012, R. 10, nr 3, cz. 1, s. 115-116; A. Skrzypek, Dojrzałość i doskonalenie organizacji, TNOiK,
Toruń 2019, s. 155-174; M. Bugdol, Kierunki rozwoju koncepcji zarządzanie przez jakość, „Współczesne Zarządzanie” 2007, nr 4, s. 5-11; E. Skrzypek, G. Grela, A. Piasecka, Uwarunkowania doskonalenia zarządzania jakością, Wydawnictwo Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS, Lublin 2019, s. 208-213.

Warto dodać, że duży wkład w powstanie, rozwój oraz popularyzację TQM wnieśli
tzw. klasycy jakości (guru jakości), do których należą: W.E. Deming, J.J. Juran, P.B.
Crosby, A.V. Feigenbaum, K. Ishikawa14. Opracowali oni szereg zasad, wskazówek oraz
narzędzi wykorzystywanych w kompleksowym zarządzaniu jakością. Do podstawowych
cech koncepcji TQM w ich ujęciu można zaliczyć, m.in.15:
 systemowe podejście do jakości wyrobów i procesów,
 zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla,
 nieustanne poszukiwanie możliwości doskonalenia jakości,
 drożny system informacji wewnątrz firmy,
 ustawiczne kształcenie pracowników,
 aktywne współuczestnictwo wszystkich zatrudnionych w tworzeniu produktu,
 stosowanie metod i technik poprawy jakości oraz rachunku kosztów jakości.
Chcąc wyjaśnić pojęcie TQM można oprzeć się na interpretacji akronimu i koncepcję
tę rozumieć następująco16:
 Total oznacza objęcie określonym systemem zarządzania całego przedsiębiorstwa, od pojedynczych stanowisk po duże jednostki organizacyjne.
 Quality to spełnienie wymagań klientów wewnętrznych (w ramach organizacji)
i zewnętrznych (poza nią) w sposób w pełni ich zadowalający.
 Management oznacza, że jakość to sposób zarządzania; to podejście służące
rozwiązywaniu problemów ukierunkowane na doskonalenie prowadzące do
wyższej jakości pracy i jej efektów.
14

15
16

Szerzej na temat założeń TQM sformułowanych przez klasyków jakości można przeczytać m.in. w: R. Karaszewski, TQM. Teoria i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej
Uzyteczności „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2001, s. 95-105; F. Mroczko, Zarządzanie jakością, Wałbrzyska
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012, s. 61-62.
Z. Zymonik, A. Hamrol, P. Grudowski, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 27.
M.Z. Wiśniewska, P. Grudowski, Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji Pomorza, Innbaltica, Gdańsk 2014, s. 16.
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Propozycje definiowania kompleksowego zarządzania jakością można odnaleźć
w publikacjach naukowych. W tabeli 2 przedstawiono definicje TQM w ujęciu wybranych autorów.
Tabela 2. Definicje TQM w ujęciu wybranych autorów
Autor
J.J. Juran, F.M. Gryna
(1993)
R.W. Griffin (1999)

J.J. Dahlgaard,
K. Kristensen,
G.K. Kanji (2000)
E. Skrzypek (2000)
M. Bugdol (2003)

J.S. Oakland (2011)

T. Wawak (2012)

A.J. Blikle (2014)

Definicja/charakterystyka
System działań ukierunkowanych na osiągnięcie zadowolenia
klientów, zaangażowanie zatrudnionych, wzrost dochodów i obniżkę kosztów.
Strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa na rzecz
zmiany całego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej, które uczyniłoby jakość najważniejszym czynnikiem we
wszelkich poczynaniach organizacji.
Kultura korporacyjna cechująca się wzrostem zadowolenia klientów wskutek ciągłych udoskonaleń, w których aktywnie uczestniczą wszyscy pracownicy firmy.
Sposób myślenia, który preferuje jakość przed ilością, przy czym
jakość jest definiowana jako to, co można poprawić.
Wysiłek zorientowany na doskonalenie jakości we wszystkich sferach, aspektach i rezultatach działań. Uwzględnia wszystkie elementy współczesnego przedsiębiorstwa. Związany jest z przekonaniem, że każdy proces i element funkcjonowania organizacji
musi podlegać doskonaleniu.
Podejście do poprawy konkurencyjności, skuteczności i elastyczności całej organizacji poprzez planowanie, organizowanie i rozumienie każdego działania, z udziałem każdej osoby, na każdym poziomie organizacji.
Filozofia i strategia dochodzenia do wyższej jakości pracy i tą
drogą osiągania ciągłej poprawy jakości wyrobów i świadczonych
usług. TQM dąży do spełnienia wymagań jakościowych i trwałego
zadowolenia klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
Uniwersalna metoda podnoszenia sprawności działania w pracy
zespołowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.M. Juran, F.M. Gryna, Quality Planning and Analysis, McGrawHill, 1993, s. 12, za: J. Łańcucki, Podstawy kompleksowego zarządzania… op.cit., s. 24; R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 619; J.J. Dahlgaard,
K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,
s. 28; E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000,
s. 93; M. Bugdol, Zarządzanie przez jakość. Zagadnienia społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
Opole 2003, s. 35; J.S. Oakland, Leadership and policy deployment: The backbone of TQM, „Total Quality
Management & Business Excellence” 2011, vol. 22, no. 5, s. 517-534, za: P. Grudowski, Perspektywa jakości… op.cit., s. 75; T. Wawak, Jakość zarządzania… op.cit., s. 81; A.J. Blikle, Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014, s. 26.
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Na podstawie przeglądu definicji zawartych w tabeli 2 należy stwierdzić, że kompleksowe zarządzanie jakością jest terminem niejednoznacznym, bowiem określone jest
m.in. jako: system czy metoda działań, strategiczne zaangażowanie kierownictwa, sposób myślenia, filozofia, kultura ukierunkowana/y na doskonalenie funkcjonowania
organizacji poprzez podejmowanie działań projakościowych.
Ta różnorodność w definiowaniu z jednej strony podkreśla wielowymiarowość koncepcji, ale z drugiej – powoduje trudności interpretacyjne. Zdaniem R. Karaszewskiego
różnice w definiowaniu i charakterystyce TQM wynikają z powiązań i wzajemnego przenikania się teorii i praktyki zarządzania. Jest to związane ze specyfiką funkcjonowania
współczesnych organizacji, ale także z szerokim zastosowaniem TQM, które jest implementowane nie tylko w firmach produkcyjnych, ale także usługowych, w tym w instytucjach publicznych17. Ponadto, na podstawie zaprezentowanego przeglądu definicji TQM
należy zauważyć, że kompleksowe zarządzanie jakością można ujmować wąsko, w kategorii metody czy strategii działania lub szeroko jako filozofię zarządzania organizacją.
K. Szczepańska zwraca uwagę, że kompleksowe zarządzanie jakością jest koncepcją,
którą należy rozpatrywać w wielu aspektach (np. marketingowym, strategicznym, technologicznym, ekonomicznym, organizacyjnym, społecznym, systemowym) oraz ujęciach.
I tak18:
 w ujęciu czynnościowym, TQM rozumiane jest jako proces ukierunkowany na
budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 w ujęciu operacyjnym, celem TQM jest osiąganie pożądanej wielkości i struktury efektów działań realizowanych w organizacji,
 w ujęciu przedmiotowym, TQM jest interpretowane jako koncepcja zarządzania firmą,
 w ujęciu podmiotowym, TQM dotyczy wszystkich zatrudnionych w organizacji,
zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników.
TQM postrzegane jako filozofia zarządzania organizacją opiera się na kilku podstawowych założeniach19:
 jakość jest kluczowa w działaniach organizacji,
 każdy pracownik ma swojego klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 jakość dotyczy zapobiegania powstawania wad obecnie oraz w przyszłości,
 organizacja powinna być ukierunkowana na realizację oczekiwań klientów,
 jakość jest związana ze wszystkimi aspektami zarządzania i funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
17
18
19

R. Karaszewski, TQM… op.cit., s. 87-88.
K. Szczepańska, Kompleksowe zarządzanie jakością… op. cit., s. 113-114.
Ibidem, s. 108.
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Z kolei w opinii J.J. Dahlgaarda, K. Kristensena i G.K. Kanji podstawę TQM stanowi
pięć zasad20:
 zaangażowanie kierownictwa (przywództwo),
 koncentracja uwagi na klientach i pracownikach,
 koncentracja na faktach,
 ciągłe doskonalenie,
 powszechne uczestnictwo.
Można zatem stwierdzić, że TQM to ukierunkowane na wysoką jakość, zarządzanie
wszystkimi zasobami oraz procesami wewnętrznymi organizacji, a także projakościowe
kształtowanie procesów zewnętrznych21. Należy także podkreślić, że TQM opiera się na
postrzeganiu jakości jako nadrzędnej wartości organizacji, przenikającej wszystkie elementy i aspekty działalności, co przemawia za tym, aby kompleksowe zarządzanie jakością pojmować jako filozofię zarządzania. Autorki niniejszej monografii w dalszych rozważaniach przyjmują takie właśnie rozumienie TQM.

1.1.2. Wybrane modele TQM
W kilkudziesięcioletniej historii TQM opracowano wiele modeli oraz metod i technik
wykorzystywanych w ramach tej koncepcji. Uwzględniając z jednej strony kluczowe elementy TQM, z drugiej szerokie możliwości zastosowania w organizacjach, zróżnicowanych pod wieloma względami, warto przybliżyć trzy modele: nowy model zarządzania
jakością autorstwa J.S. Oaklanda, trzyskładnikowy model B. Bergmana i B. Klefsjö oraz
model EFQM (ang. European Foundation for Quality Management).
J.S. Oakland konstruując swój model chciał odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób
kompleksowo zarządzać jakością w przedsiębiorstwie, stąd nazwa modelu: nowy model/nowa struktura zarządzania jakością (por. rysunek 1). Wskazał cztery elementy tworzące podstawę zarządzania jakością – procesy, planowanie, ludzie i rezultaty, wśród
których, jego zdaniem, kluczową rolę odgrywają procesy. Procesy bowiem są niejako
spoiwem pozostałych trzech obszarów. Istotne znaczenie posiadają również „miękkie”
elementy modelu, czyli kultura organizacyjna, komunikacja oraz zaangażowanie pracowników. Zdaniem J.S. Oaklanda dopiero integracja wszystkich części składowych
oznacza kompleksowe zarządzanie jakością, które może przyczynić się do osiągnięcia
sukcesu organizacji w przyszłości22.

20
21
22

J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością… op. cit., s. 30.
F. Mroczko, Zarządzanie… op. cit., s. 90.
J. Łańcucki, Podstawy kompleksowego… op. cit., s. 24.
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Rysunek 1. Model TQM autorstwa J.S. Oaklanda
Źródło: J.S. Oakland, Oakland on Quality Management, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004, s. 36, za:
J. Łańcucki, Podstawy kompleksowego … op. cit., s. 25.

Warto dodać, że zaliczenie „rezultatów” do elementów kompleksowego zarządzania jakością wskazuje na konieczność monitorowania i oceniania działań realizowanych
w ramach TQM, a tym samym podkreśla znaczenie doskonalenia organizacji.
Kolejny model został opracowany przez B. Bergmana i B. Klefsjö. Wyodrębnili oni
trzy główne składniki kompleksowego zarządzania jakością, do których zaliczyli: wartości, narzędzia, metody i procedury (por. rysunek 2).

Rysunek 2. Model TQM autorstwa B. Bergmana i B. Klefsjö
Źródło: B. Bergman, B. Klefsjö, Quality, from Customer Needs to Customer Satisfaction, Lund 2003, s. 400,
za: J. Łańcucki, Podstawy kompleksowego… op. cit., s. 26.
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Należy zauważyć, że B. Bergman i B. Klefsjö, oprócz wskazania wartości jako składnika TQM, przedstawili propozycje konkretnych rozwiązań stosowanych w ramach omawianej koncepcji. Zatem z jednej strony ich model stanowi swego rodzaju podpowiedź
dla menedżerów zainteresowanych problematyką TQM, bowiem ukazuje katalog narzędzi, metod i procedur, z drugiej – obrazuje kompleksowość podejścia do zarządzania
jakością. Tak szerokie ujmowanie TQM niewątpliwie stanowi zaletę modelu, gdyż pozwala każdej organizacji na uwzględnienie jej specyfiki w procesie implementacji TQM.
Znajduje to wyraz w możliwości zastosowania określonych, wybranych metod, procedur
i narzędzi, których dobór wynika zazwyczaj z przyjętych wartości. Warto także dodać, że
wskazane składniki TQM ukierunkowane są na doskonalenie funkcjonowania organizacji,
a sam model stanowi próbę ujęcia w koncepcji TQM wielu aspektów zarządzania.
Ostatni z omawianych modeli został zaproponowany przez Europejską Fundację
Zarządzania Jakością (ang. European Foundation for Quality Management – EFQM). Jest
on postrzegany jako narzędzie samooceny organizacji, pozwalające ocenić poziom implementacji TQM, a także jako kompletne podejście prowadzące do doskonałości w oparciu
o konkretne wymagania wyznaczające sposób myślenia o rozwoju przedsiębiorstwa23,
stąd inna nazwa modelu to Model Doskonałości. Na przestrzeni lat model EFQM ulegał
zmianom. Aktualna wersja pochodzi z 2020 roku (por. rysunek 3) i bazuje na logice zadawania organizacji następujących pytań24:
 „Dlaczego” organizacja istnieje? Jaki cel spełnia? Dlaczego wybrano daną strategię? (kierunek).
 „Jak” organizacja zamierza zrealizować swój cel i strategię? (wykonanie).
 „Co” organizacja dotychczas osiągnęła? „Co” zamierza osiągnąć jutro? (rezultaty).
Struktura modelu EFQM 2020 uwzględnia trzy wiodące zagadnienia, takie jak25:
 kluczowe znaczenie klienta,
 potrzeba przyjęcia długofalowej orientacji na interesariuszy organizacji,
 zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych między wyznaczonym kierunkiem działania, sposobem realizacji i osiągniętymi wynikami.

23
24
25

Por. Ł. Pajor, Model Doskonałości EFQM 2010, „Problemy Jakości” 2011, nr 2, s. 2.
Model EFQM, Materiały informacyjne Fundacji EFQM, 2019, s. 9.
Ibidem, s. 5.
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Rysunek 3. Model EFQM 2020
Źródło: Model EFQM… op.cit., s. 4.

Analizując elementy omawianego modelu (kierunek działań, wykonanie, wyniki)
oraz kryteria oceny (cel, wizja i strategia; kultura organizacyjna i przywództwo; angażowanie interesariuszy; tworzenie trwałej wartości; zarządzanie bieżącą działalnością
i transformacją; postrzeganie przez interesariuszy; wyniki strategiczne i operacyjne) należy zauważyć, że poszerza on koncepcję TQM o wiele innych zagadnień związanych m.in.
z aspektami społecznymi. Zdaniem P. Grudowskiego model EFQM może być stosowany
jako narzędzie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju26.
Stosowanie modelu EFQM ułatwia wdrożenie koncepcji kompleksowego zarządzania jakością i dalsze jej doskonalenie poprzez27:
 wypracowanie i realizację strategii doskonalenia jakości,
 uzyskanie poglądu na całość organizacji,
 określenie efektywności realizowanych działań,
26
27

P. Grudowski, Perspektywa jakości… op.cit., s. 106.
E. Skrzypek, G. Grela, A. Piasecka, Uwarunkowania doskonalenia… op. cit., s. 55.
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 dzielenie się najlepszymi praktykami w obrębie przedsiębiorstwa,
 integrację inicjatyw projakościowych,
 wzrost zaangażowania pracowników w doskonalenie zarządzania,
 możliwość porównywania się z innymi organizacjami.
Zaprezentowane modelowe ujęcia TQM wskazują na kompleksowość tej koncepcji,
która powinna obejmować wszystkie aspekty zarządzania organizacją. Ponadto, w każdym z modeli podkreślone jest znaczenie „miękkich” elementów zarządzania, takich jak
np. zaangażowanie pracowników czy kultura organizacyjna. Oczywiście, można także zauważyć różnice między nimi. Model Oaklanda zwraca uwagę na integrację elementów
TQM, propozycja Bergmana i Klefsjö ukazuje różnorodność stosowanych metod czy narzędzi, z kolei model EFQM w największym stopniu ukierunkowany jest na dążenie do
doskonałości organizacyjnej. Niewątpliwie, zaletą wszystkich modeli jest ich uniwersalizm w stosowaniu, przy czym uwzględniając dalsze rozważania dotyczące problematyki
doskonalenia szkół wyższych, najbardziej adekwatny do implementacji w uczelniach wydaje się być model EFQM.

1.1.2. Trudności i korzyści związane z wdrażaniem TQM
Total Quality Management jest koncepcją wielowymiarową, stąd w zależności od
przyjętego modelu, stosowanych metod i narzędzi czy wartości organizacyjnych może
być ona różnie postrzegana przez kierownictwo oraz w odmienny sposób implementowana w organizacjach.
Osiągnięcie sukcesu w zastosowaniu TQM nie jest łatwym zadaniem i zależy od
wielu czynników. Jako kluczowe należy tutaj wskazać28: zaangażowanie najwyższego
kierownictwa, zorientowanie organizacji na klientów, zaangażowanie pracowników,
szkolenie i edukacja pracowników, ciągłe doskonalenie, zarządzanie procesowe, analizowanie informacji, zapewnienie jakości, praca zespołowa, zarządzanie dostawcami.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć liczne dowody wskazujące na występowanie
trudności oraz barier w procesie implementacji tej koncepcji. S. Wawak nazywa je „przyczynami niewłaściwego działania TQM-u”, podkreślając w ten sposób fakt, iż TQM to
ciągły proces doskonalenia, którego nigdy nie można zakończyć. Według tego autora
należy tutaj wymienić29:
 błędy podczas budowania systemu zarządzania jakością (SZJ) w ujęciu normy
ISO 9001 (w firmach europejskich wdrażanie TQM jest najczęściej poprzedzone
28

29

M. Kaur, K. Singh, D. Singh, Synergetic success factors of total quality management (TQM) and supply chain
management (SCM). A literature review, “International Journal of Quality & Reliability Management” 2019,
vol. 36, no. 6, s. 844.
S. Wawak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Katowice 2006, s. 37-38.
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implementacją i certyfikowaniem systemu jakości na zgodność z wymaganiami
ISO 9001, stąd niewłaściwe zaprojektowanie i funkcjonowanie SZJ przekłada się
na nieprawidłowe funkcjonowanie TQM),
 brak prawdziwego przywództwa oraz brak poparcia pracowników (pracownicy
będą przekonani do nowego systemu zarządzania, jeśli kierownictwo będzie
autentycznie zaangażowane w proces zmian),
 błędy na etapie projektowania i wdrażania TQM wynikające z braku znajomości
metod organizacji i zarządzania (nie powinno się wprowadzać nowej koncepcji
zarządzania w sposób nieprzemyślany; takie działanie wymaga stworzenia projektu, który opierałby się na analizie stanu istniejącego oraz uwzględniałby przyjęte założenia TQM),
 niechęć do ponoszenia kosztów przez akcjonariuszy (projektowanie i wdrożenie
TQM wymaga dłuższego, kilkuletniego czasu, np. kilku lat. Efekty, zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i ekonomicznym mogą pojawić się znacznie później,
co często zniechęca właścicieli firm),
 brak jednolitej i sprawdzonej metodyki wdrażania TQM oraz konkretnych mierników z tego obszaru, co powoduje trudności w jednoznacznej ocenie, czy dany
system zarządzania można już postrzegać jako TQM.
A.M. Mosadeghrad na podstawie analizy 54 opisanych przypadków wdrożenia TQM
stwierdził, że trudności w skutecznej implementacji tej koncepcji mogą mieć charakter
zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Za główne przyczyny niepowodzeń w tym obszarze uznał nieskuteczny dobór elementów składowych TQM, niewłaściwe metody oraz
nieodpowiednie środowisko wdrażania TQM30. Z kolei inni badacze zwracają uwagę na
trzy główne bariery utrudniające proces implementacji TQM, takie jak: niewystarczająca
wiedza nt. filozofii TQM zarówno ze strony kierownictwa, jak i pracowników, w tym nieskuteczna komunikacja oraz niskie zaangażowanie w działania projakościowe, mobilność kierownictwa, unikanie podejmowania ryzyka w zakresie wprowadzania radykalnych zmian31. Można zatem przyjąć, że najważniejsze trudności wprowadzania koncepcji TQM do organizacji są związane z faktem niewystarczającej adaptacji modelowych
rozwiązań do specyfiki każdej organizacji oraz brakiem odpowiedniego przygotowania
pracowników do planowanych zmian.

30

31

A.M. Mosadeghrad, Why TQM programmes fail? A pathology approach, “The TQM Journal” 2014, vol. 26,
no. 2, s. 160-187.
E. Soltani, L. Pei-Chun, N.S. Gharneh, Breaking Through Barriers to TQM Effectiveness: Lack of Commitment
of Upper-Level Management, “Total Quality Management” 2005, vol. 16, no. 8-9, s. 1009-1021.
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Pokonanie trudności i sukcesywne wdrażanie założeń TQM może przynieść określone korzyści dla organizacji. Wyniki pierwszych badań dotyczących wpływu TQM na
funkcjonowanie przedsiębiorstw, przeprowadzonych przez General Accounting Office32
w 1991 roku potwierdziły, że implementacja TQM w badanych firmach przyczyniła się do33:
 polepszenia relacji z pracownikami,
 wyższej produktywności,
 wzrostu satysfakcji klientów,
 zwiększenia udziału w rynku,
 poprawy zyskowności.
Ponadto, na podstawie analizy opublikowanych wyników badań, do pozytywnych
efektów wdrożenia kompleksowego zarządzania jakością należy zaliczyć, m.in. polepszenie warunków wprowadzania innowacji w organizacji34. Zdaniem E. Skrzypek warto
także tutaj wymienić35:
 kreowanie korzystnego wizerunku organizacji,
 stworzenie warunków do zarządzania procesami,
 wzrost elastyczności przedsiębiorstwa,
 wzrost efektywności w obszarze produkcji i sprzedaży,
 redukcję kosztów jakości,
 poprawę komunikacji w firmie oraz organizacji pracy,
 wzrost zadowolenia klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
A.V. Todorut, podobnie jak cytowana wyżej autorka, zwraca uwagę na to, że implementacja TQM pozwala na poprawę konkurencyjności organizacji na rynku, poprzez m.in.
łączenie kwestii motywacji z kreatywnością pracowników, lepszą kontrolę procesów
w obszarach planowania, projektowania, dystrybucji oraz wysoką jakość świadczonych
usług36.
Niewątpliwie, stosowanie praktyk kompleksowego zarządzania jakością oddziałuje
pozytywnie na wyniki przedsiębiorstwa37, ale najistotniejszą korzyścią wydaje się być
32

33
34

35
36
37

US General Accounting Office czyli Główne Biuro Rachunkowe Stanów Zjednoczonych jest niezależną, profesjonalną i bezstronną agencją, która pomaga Kongresowi w wykonywaniu jego podstawowych obowiązków wynikających z konstytucji USA, https://www.gao.gov/about/what-gao-doe (dostęp: 22.11.2021).
Comptroller General’s 1991 Annual Report, s. 17, https://www.gao.gov/assets/Comptroller%20General
%201991%20Annual%20Report.pdf (dostęp: 22.11.2021).
Por. D.T. Hoanga, B. Igelb, T. Laosirihongthong, Total quality management (TQM) strategy and organisational characteristics: Evidence from a recent WTO member, “Total Quality Management” 2010, vol. 21, no.
9, s. 931-951.
E. Skrzypek, Jakość i… op.cit., s. 120.
A.V. Todorut, The need of total quality management in higher education, “Procedia-Social and Behavioral
Sciences” 2013, vol. 83, s. 1110.
Por. L. Lakhal, F. Pasin, M. Limam, Quality management practices and their impact on performance, “International Journal of Quality & Reliability Management” 2006, vol. 23, no. 6, s. 625-646; V. Singh, A. Kumar,
T. Singh, Impact of TQM on organisational performance: The case of Indian manufacturing and service industry, “Operations Research Perspectives” 2018, vol. 5, s. 199-217.
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ukierunkowanie organizacji na ciągłe podejmowanie wysiłków prowadzących do doskonałości poprzez nieustaną poprawę jakości. W. Ullah, N. Jehan, M.F. Malik i A. Ali dodają,
że najważniejszym efektem wdrożenia TQM jest fakt, iż organizacje zdają sobie sprawę
z tego, jaka jest ich aktualna pozycja w kontekście szeroko rozumianej jakości i na jakim
etapie rozwoju chciałyby się znaleźć w przyszłości38.
Podsumowując wątki poruszone w tym podrozdziale, dotyczące podstawowych zagadnień związanych z kompleksowym zarządzaniem jakością należy stwierdzić, że,
mimo niejednoznaczności w definiowaniu, jest to szeroko rozumiana koncepcja zarządzania ukierunkowana na jakość i ciągłe doskonalenie organizacji. Ponadto, TQM charakteryzuje się różnorodnością wykorzystywanych modeli, metod i narzędzi, co świadczy o możliwości jego zastosowania w różnego rodzaju organizacjach. Proces wdrażania
TQM często wiąże się z trudnościami, ale skuteczna implementacja może przynieść wymierne efekty.

1.2.

Total Quality Management w szkołach wyższych

Koncepcja kompleksowego zarządzania jakością „w naturalny sposób wpisuje się
w charakterystykę szkolnictwa wyższego”39. Warto zauważyć, że od czasu opracowania
założeń TQM, czyli od lat 80. ubiegłego wieku badacze wskazywali na zasadność i szerokie możliwości stosowania TQM w szkołach wyższych. W praktyce było to najbardziej
widoczne w odniesieniu do amerykańskich uczelni. Już w roku 1996 około 160 szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych wprowadziło programy oparte na założeniach TQM,
przy czym skala tego zjawiska była wynikiem m.in. zachęt wystosowanych do instytucji
edukacyjnych przez amerykańskie korporacje40.

1.2.1. Definiowanie TQM w edukacji na poziomie wyższym
Współczesne szkoły wyższe są postrzegane jako organizacje przedsiębiorcze, funkcjonujące na określonym rynku i świadczące określone usługi w obszarze edukacji i nauki.
Stąd zainteresowanie koncepcjami zarządzania ukierunkowanymi na poprawę jakości
wydaje się dość naturalnym obszarem poszukiwań nowych rozwiązań. I tak jak w przypadku przedsiębiorstw można wyodrębnić pewne etapy w rozwoju podejścia do jakości,
tak również można je wskazać w odniesieniu do szkół wyższych. W tabeli 3 wskazano
przykłady działań podejmowanych przez uczelnie oraz podmioty z ich otoczenia, charakterystyczne dla poszczególnych etapów.
38

39
40

W. Ullah, N. Jehan, M.F. Malik, A. Ali, The Impact of Total Quality Management (TQM) in Higher Education:
A Qualitative Insight of Higher Education in Universities, “Journal of Managerial Sciences” 2017, vol. XI, no.
03, s. 453.
P. Grudowski, Perspektywa jakości… op.cit., s. 226.
Ibidem.
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Tabela 3. Działania podejmowane w szkolnictwie wyższym a rozwój podejścia do
jakości
Etap
Kontrola
jakości

Opis
Kontrola jakości może przyjąć np. formę hospitacji zajęć dydaktycznych lub badania osiągnięć studentów. Ten etap charakteryzuje również funkcjonowanie
w otoczeniu uczelni agend państwowych sprawdzających, czy uczelnie prawidłowo realizują ustawowe zadania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dysponowanie odpowiednimi zasobami do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.
Zapewnienie Zapewnienie oznacza podejmowanie przez władze uczelni i innych podmiotów
jakości
sektora szkolnictwa wyższego działań zapobiegających występowaniu wad
w realizowanych procesach. Jako przykłady działań można tutaj wskazać: budowanie wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewnienia jakości w oparciu
o standardy ESG41, działanie akredytacyjnych agencji środowiskowych, wdrażanie wymagań norm z obszaru zarządzania jakością, np. ISO 9001, doskonalenie
kompetencji pracowników w ramach systemu szkoleń.
Kompleksowe TQM oznacza podejmowanie działań prowadzących do doskonalenia funkcjozarządzanie
nowania całej uczelni, we wszystkich jej sferach, ze szczególnym naciskiem na
jakością
budowanie kultury jakości. W ramach implementacji założeń TQM można także
realizować wybrane koncepcje zarządzania ukierunkowane na doskonalenie
jakości, takie jak kaizen czy lean management42 oraz dokonywać samooceny
w oparciu o model doskonałości EFQM czy inne modelowe ujęcia z tego zakresu.
Źródło: opracowanie własne.

Jeśli chodzi o definiowanie TQM w obszarze szkolnictwa wyższego, to należy zauważyć, że jest ono najczęściej interpretowane w oparciu o definicje i istotę kompleksowego
zarządzania jakością opisywaną przez klasyków jakości, czy też badaczy zajmujących się
szeroko rozumianą problematyką jakości. Uwzględniając brzmienie nazwy koncepcji,
pojęcie TQM w odniesieniu do szkoły wyższej można także rozpatrywać na podstawie
analizy akronimu, czyli słów: total, quality, management. W tabeli 4 zaprezentowano
rozumienie poszczególnych określeń w odniesieniu do szkoły wyższej.
Tabela 4. Interpretacja akronimu TQM w odniesieniu do szkoły wyższej
Określenie
Total

41

42

Interpretacja
Objęcie systemem TQM całej uczelni, tzn. wszystkich jednostek organizacyjnych oraz wszystkich realizowanych procesów. Zakładając, że uczelnie działają
w oparciu o strukturę funkcjonalną, wybrane metody i narzędzia TQM powinny
być stosowane w każdym pionie, wydziale, instytucie, na każdym stanowisku

Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ang.
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Szerzej zob.:
P. Grudowski, Perspektywa jakości … op.cit., s. 206-212; M. Tutko, Internal quality assurance systems in
Polish higher education institutions in the light of the ESG 2015, “Zarządzanie Publiczne” 2016, nr 4, s. 277–287.
Kaizen oraz lean management zostaną omówione w kolejnych rozdziałach niniejszej publikacji.
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Tabela 4. Cd.
pracy. Z kolei, przyjmując strukturę procesową, TQM powinno dotyczyć procesów głównych oraz szczegółowych, czyli.:
1. Kształcenia (procesy szczegółowe: rekrutacja, przygotowanie procesu dydaktycznego, realizacja procesu dydaktycznego, kontrola realizacji procesu dydaktycznego).
2. Badań naukowych (procesy szczegółowe: projektowanie i realizacja prac
naukowych, uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych).
3. Obsługi administracyjnej (procesy szczegółowe: obsługa procesu dydaktycznego, obsługa procesu badawczego).
Jakość jako pojęcie interdyscyplinarne i wielowymiarowe, także w szkolnictwie
wyższym, jest niejednoznacznie interpretowane. Termin ten może dotyczyć
uczelni jako całości (jakość szkoły) lub poszczególnych procesów (jakość kształcenia, jakość badań naukowych, jakość obsługi administracyjnej).
Quality
W koncepcji TQM jakość należy odnieść do całej uczelni i rozumieć jako spełnienie wymagań i oczekiwań klientów, przy czym klientem w procesie kształcenia jest każdy jego współuczestnik, czyli przede wszystkim student oraz pracownik. Pamiętać jednak należy także o pracodawcach, rządzie, społeczeństwie, szkołach wyższych i innych podmiotach współpracujących z uczelnią.
Zarządzanie jest procesem realizacji celów poprzez odpowiednie wykorzystywanie zasobów. Uczelnia jak każda organizacja dysponuje zasobami rzeczowymi, finansowymi, ludzkimi, informacyjnymi. Kadra zarządzająca podczas planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania powinna:
 zachęcać wszystkich pracowników do postrzegania TQM jako filozofii
Management
i sposobu działania,
 wykorzystywać metody, techniki i narzędzia charakterystyczne dla TQM,
 budować kulturę jakości,
 współpracować z interesariuszami uczelni na rzecz skuteczności i efektywności wdrażania zasad TQM.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Wawak, Jakość zarządzania… op.cit., s. 81, 94; A. Piasecka,
Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 72-73, 76-77.

Przegląd literatury światowej wskazuje, że problematyka kompleksowego zarządzania jakością w odniesieniu do szkolnictwa wyższego jest dość popularnym przedmiotem
opracowań naukowych43. W publikacjach z tego zakresu poruszane są różne aspekty dotyczące TQM zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, przy czym autorzy
koncentrują się najczęściej na wybranych zagadnieniach związanych z implementacją
TQM w uczelniach. W tabeli 5 zaprezentowano kilka wybranych artykułów przedstawiających aspekty TQM, stanowiące przedmiot zainteresowania badaczy.

43

Przegląd opracowań naukowych, dokonany tylko w bazie Google Scholar (na podstawie hasła: TQM in Higher
Education) wskazuje na 113 tys. różnego rodzaju publikacji.
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Tabela 5. Wybrane artykuły dotyczące TQM w szkolnictwie wyższym
Autor
J.V. Koch,
J.I. Fisher (1998)
R.G. Soni, M.D. Chaubey,
J.C. Ryan (2000)
S. Sahney,
D. K. Banwet,
S. Karunes (2004)
M. Wiśniewska (2007)
A. Jusoh, R.Z. Yusoff,
S. Mohtar (2008)
N.A. Ali, F. Mahat,
M. Zairi (2010)
A.V. Todorut (2013)
M.H. In'airat,
A.H. Al-Kassem (2014)
I. Rabah (2015)
A.Al-Bashir (2016)
A.S. Sohel-Uz-Zaman,
A.I. Kabir & A.R. Osman
(2019)
K. Nasim, A. Sikander,
X. Tian (2020)
M.M. Wangai, J. Inyega,
M. Mugambi, J. Kalai
(2021)

Tematyka/zagadnienia
Ograniczenia stosowania TQM w szkołach wyższych.
Doświadczenia amerykańskich instytucji edukacyjnych w implementacji TQM, model wdrażania TQM w większych uczelniach.
Orientacja szkół wyższych na klientów zewnętrznych i wewnętrznych, konieczność uwzględnienia w TQM wszystkich aspektów życia
akademickiego.
Total Quality Education, propozycja modelowego ujęcia implementacji TQM w szkolnictwie wyższym.
Praktyki TQM w malezyjskich uniwersytetach, próba opracowania
modelu TQM w kontekście działalności badawczo-rozwojowej
szkoły wyższej.
Określenie krytycznych czynników sukcesu związanych z zasobami
ludzkimi we wdrażaniu TQM w szkołach wyższych.
Kultura jakości jako element strukturalny TQM w uczelniach, zasada
„zero defektów” w odniesieniu do studentów.
Możliwe do uzyskania korzyści ze stosowania TQM, kluczowe czynniki sukcesu.
Pozytywne aspekty oraz ograniczenia stosowania TQM w szkolnictwie wyższym.
Przykład zastosowania wybranego narzędzia TQM, tj. Quality Function Deployment (QFD) w uniwersytecie.
Kluczowe czynniki sukcesu we wdrażaniu TQM w szkołach wyższych.

Przegląd wyników badań nt. osiągnięć i ograniczeń stosowania TQM
w szkołach wyższych, kierunki przyszłych badań w tym obszarze.
Zastosowanie zasad TQM i Knowledge Management w instytucjach
szkolnictwa wyższego, ocena wpływu obydwu koncepcji na jakość
programów akademickich.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.V. Koch, J.I. Fisher, Higher Education and Total Quality Management, “Total Quality Management” 1998, vol. 9, no. 8, s. 659-668; S. Sahney, D.K. Banwet, S. Karunes, Conceptualizing Total Quality Management in Higher Education, “The TQM Magazine” 2004, vol. 16, no. 2, s. 145159; R.G. Soni, M.D. Chaubey, J.C. Ryan, Implementing TQM in higher education institutions: A strategic management approach, “Academy of Educational Leadership Journal” 2000, vol. 4, no. 1, s. 99-109; M. Wiśniewska, Total Quality Education w szkolnictwie wyższym. Próba definicji i model wdrażania, „Problemy Jakości”
2007, nr 9, s. 13-22; A. Jusoh, R.Z. Yusoff, S. Mohtar, Determining TQM practices in university R&D activities
using factor analysis: Research experience of Malaysian universities, “Jurnal Kemanusiaan” 2008, vol. 11, no.
6, s. 1-19; N.A. Ali, F. Mahat, M. Zairi, Testing the criticality of HR-TQM factors in the Malaysian higher education context, “Total Quality Management” 2010, vol. 21, no. 11, s. 1177-1188; A.V. Todorut, The need… op.cit,
s. 1105-1110; M.H. In'airat, A.H. Al-Kassem, Total Quality Management in Higher Education: A Review, “International Journal of Human Resource Studies” 2014, vol. 4, no. 3, s. 294-307; I. Rabah, Total Quality Management in Higher Education: Defenders, Opponents, and Attempts for Modifications, “Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management” 2015, vol. 15, no. 11, s. 41-56; A. Al-Bashir,
Applying Total Quality Management Tools Using QFD at Higher Education Institutions in Gulf Area (Case Study:
ALHOSN University), “International Journal of Production Management and Engineering” 2016, vol. 4, no. 2,
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s. 87-98; A.S. Sohel-Uz-Zaman, A.I. Kabir, A.R. Osman, TQM in Higher Education: A Search for New Insight, 2nd
Asia-Pacific Social Science and Modern Education Conference (SSME), 2019, s. 437-446; K. Nasim, A. Sikander,
X. Tian, Twenty years of research… op.cit., s. 75-97; M.M. Wangai, J. Inyega, M. Mugambi, J. Kalai, Influence of
Total Quality Management and Knowledge Management on Quality of University Academic Programmes:
A Literature Review, “Journal of Pedagogy, Andragogy and Heutagogy in Academic Practice” 2021, vol. 2, no.
1, s. 1-14.

Na podstawie tabeli 5 można stwierdzić, iż tematyka kompleksowego zarządzania
jakością w odniesieniu do szkół wyższych dotyczy m.in. takich zagadnień, jak: korzyści,
trudności/ograniczenia, czynniki sukcesu, instrumenty, zasady TQM czy związek TQM
z innymi koncepcjami zarządzania. Należy również dodać, że w ostatnich latach widoczne jest większe zainteresowanie badaniami w obszarze TQM ze strony naukowców
z krajów azjatyckich44.
Istotnym zagadnieniem poruszanym nie tylko w odniesieniu do TQM, ale także
w innych projakościowych koncepcjach zarządzania jest wpływ interesariuszy na doskonalenie szkół wyższych. W tym miejscu warto wyjaśnić to pojęcie i sprecyzować kim są
interesariusze uczelni. Zgodnie z normą terminologiczną PN-EN ISO 9000:2015 interesariusz (strona zainteresowana) to „osoba lub organizacja, która może mieć wpływ na decyzje lub działania, podlegać ich wpływom lub która uważa się za podlagającą wpływom
decyzji lub działań”45. W takim kontekście, interesariuszem szkoły wyższej jest „każda
osoba lub grupa osób fizycznych lub prawnych, która mają wpływ na uczelnię bądź, na
którą mogą wpływać działania tej szkoły”46. W grupie tej T. Wawak wyróżnia interesariuszy wewnętrznych uczelni (np. pracownicy uczelni, studenci, doktoranci, słuchacze
studiów podyplomowych, zleceniodawcy prac naukowo-badawczych) oraz zewnętrznych (np. kandydaci na studia, potencjalni zleceniodawcy usług naukowo-badawczych,
społeczność lokalna, sponsorzy, mass-media, administracja publiczna, obecni i przyszli
pracodawcy absolwentów oraz inne podmioty szeroko rozumianego otoczenia szkoły
wyższej)47. Inni badacze określają studentów mianem klientów48. W niniejszej monografii
oba terminy stosowane są zamiennie.
Podsumowując tę część rozważań należy podkreślić, że kompleksowe zarządzanie
jakością w szkołach wyższych jest postrzegane jako koncepcja prowadząca do doskonałości, przy czym za ciągłe doskonalenie tejże jakości ponosi odpowiedzialność kierow44

45

46
47
48

Por. N.V.K. Jasti, V. Venkateswaran, S. Kota, K.S. Sangwan, A literature review on total quality management
(models, frameworks, and tools and techniques) in higher education, “The TQM Journal” 2021, vol. aheadof-print, no. ahead-of-print, https://doi.org/10.1108/TQM-04-2021-0113 (dostęp: 24.11.2021).
PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2016, s. 16.
T. Wawak, Zarządzanie relacjami szkoły wyższej z praktyką, „Marketing i Rynek” 2016, nr 7, s. 978.
Ibidem.
Por. T. Chevaillier, Higher education and its clients: Institutional responses to changes in demand and in environment, “Higher Education” 2002, vol. 44, no. 3/4, s. 304.
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nictwo uczelni49. Należy także dodać, że wśród autorów publikacji z tego obszaru można
odnaleźć zarówno zwolenników, jak i przeciwników adaptacji TQM w szkołach wyższych.
Ci pierwsi podkreślają uniwersalizm TQM oraz fakt, iż jego stosowanie może przyczynić
się do poprawy jakości realizowanych usług, a przez to wpłynąć na konkurencyjność na
rynku50, inni – m.in. zwracają uwagę na ograniczenie tradycyjnie postrzeganej wolności
akademickiej oraz autonomii uczelni51.

1.2.2. Uwarunkowania, czynniki sukcesu oraz ograniczenia we wdrażaniu
TQM w szkołach wyższych
W szkole wyższej, TQM jako filozofia ukierunkowana na doskonalenie wizerunku
uczelni, kadry dydaktycznej, programów nauczania, wsparcia administracyjnego i infrastruktury, powinna prowadzić do sprawnej realizacji najwyższych jakościowo usług52.
Aby cel ten został osiągnięty warto zwrócić uwagę na czynniki warunkujące pomyślną
adaptację koncepcji. P. Grudowski, na podstawie przeglądu wyników badań dotyczących determinant wpływających na powodzenie inicjatyw TQM w instytucjach szkolnictwa wyższego wskazał trzy, najczęściej opisywane, są to: silne przywództwo, aktywna
postawa pracowników, zarządzanie procesami53. Z kolei A.S. Sohel-Uz-Zaman, A.I. Kabir
i A.R. Osman zidentyfikowali dwie grupy czynników decydujących o skutecznej implementacji TQM w szkołach wyższych, do których zaliczyli54:
1. czynniki dotyczące realizowanej polityki: dynamiczne przywództwo, wspólna
wizja, instytucjonalne i indywidualne zaangażowanie w jakość, rozwój oraz empowerment (upełnomocnienie) pracowników,
2. procesy rozwoju i wsparcia: dopasowanie sposobów nauczania do stylu uczenia
się studentów, określenie standardów względem programów nauczania, monitorowanie i ocena jakości procesu kształcenia, posiadanie odpowiednich zasobów oraz procesy logistyczne i administracyjne.
Można zatem przyjąć, że najważniejszym elementem, który przesądza o skutecznej
adaptacji TQM w uczelniach jest szeroko rozumiany czynnik ludzki, czyli pracownicy oraz
związane z nimi procesy, a także efekty ich działań. Należy tutaj dodać, że pracownicy

49

50
51
52

53
54

G. Tyagi, Implementing total quality management in education: A strategy to improve the quality of education, “The FedUni Journal of Higher Education” 2012, vol. VII, no. 1, s. 80.
A.V. Todorut, The need of total quality… op.cit., s. 1108.
I. Rabah, Total Quality Management… op.cit., s. 46-52.
M. Skordoulis, P. Sparangis, O. Stampolis, I. Mougkolia, A. Papageorgiou, C. Chondreli, A framework for quality in education: Applying quality function deployment to a higher education institute, w: 10th ERA International Scientific Conferences, Aigáleo, Greece, 2015, s. 2.
P. Grudowski, Perspektywa jakości… op. cit., s. 228-229.
A.S. Sohel-Uz-Zaman, A.I. Kabir, A.R. Osman, TQM in Higher Education… op.cit., s. 440-444.
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współtworzą kulturę organizacji, która zdaniem badaczy posiada istotne znaczenie w realizacji koncepcji projakościowych. Rozeznanie, na ile funkcjonujące w szkole wyższej
uwarunkowania kulturowe będą pomocne we wprowadzeniu nowej filozofii zarządzania stanowi punkt wyjścia do podjęcia decyzji55. Do cech środowiska akademickiego,
sprzyjających stosowaniu zasad TQM trzeba zaliczyć56:
 klimat organizacyjny wzbudzający pozytywne reakcje emocjonalne pracowników i studentów,
 przestrzeganie standardów pracy,
 sprawiedliwe, w odczuciu pracowników, nagradzanie ich osiągnięć.
Nie można tutaj pominąć kwestii zaangażowania w ideę jakości interesariuszy szkół wyższych, w tym instytucji zewnętrznych oceniających jakość kształcenia. To także od ich
postawy zależy orientacja uczelni na doskonalenie jakości.
Uwzględniając specyfikę funkcjonowania szkół wyższych implementacja TQM, zdaniem J.U. Ahmeda, może stwarzać problemy natury organizacyjnej, związane m.in. z decentralizacją władzy w uczelniach57. W opinii D. Houston koncepcję kompleksowego
zarządzania jakością można zaadaptować do szkół wyższych np. poprzez gruntowne
przekształcenie w metodykę budowania wizerunku uczelni58. Niektórzy badacze zwracają także uwagę, że TQM przynosi korzyści tylko w sferze administracyjnej uczelni,
natomiast nie jest receptą na rozwiązanie problemów, przed którymi stoją szkoły wyższe
i które dotyczą np. charakteru programów nauczania, wykorzystania czasu w jednostkach organizacyjnych, ograniczenia wzrostu kosztów, uczenia się na odległość i korzystania z technologii, współpracy z biznesem czy specyfiki zarządzania i przywództwa.
Ponadto, implementacja TQM jest postrzegana jako bardzo czasochłonna, stąd nieskuteczna w szybko zmieniającym się, wręcz rewolucyjnym środowisku, w którym funkcjonują dziś uniwersytety59. Warto w tym miejscu podkreślić, że istotą kompleksowego
zarządzania jakością jest objęcie tym podejściem całej szkoły wyższej. Przegląd literatury
pozwala potwierdzić, że TQM może dotyczyć zarówno sfery administracyjnej, jak i edukacyjnej czy naukowej60.

55
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A.V. Todorut, The need of total quality… op.cit., s. 1108.
P. Grudowski, Perspektywa jakości… op. cit., s. 227.
J.U. Ahmed, Quality and TQM at Higher Education Institutions in the UK: Lessons from the University of East
London and the Aston University, “AIUB Bus Econ Working Paper Series” 2008, no. 2008-12, s. 12.
D. Houston, TQM and Higher Education: A Critical Systems Perspective on Fitness for Purpose, “Quality in
Higher Education” 2007, vol. 13, no 1, s. 3-17.
J.V. Koch, J.L. Fisher, Higher Education… op.cit., s. 659-668.
I. Rabah, Total Quality Management… op. cit., s. 46-47.
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Wdrażanie kompleksowego zarządzania jakością w szkołach wyższych może być
przeprowadzone na podstawie modelu opracowanego przez M. Wiśniewską. Autorka ta
proponuje następującą kolejność działań61:
 powołanie zespołu sterującego, zajmującego się nadzorowaniem działań podejmowanych na rzecz doskonalenia oraz przeszkolenie kierowników jednostek
organizacyjnych,
 ustalenie przez najwyższe kierownictwo wizji jakościowej i jej rozpowszechnienie wśród pracowników uczelni,
 rozpoznanie potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych w odniesieniu do wszystkich interesariuszy,
 określenie odpowiedzialności, uprawnień w ramach uczelni i jednostek organizacyjnych oraz realizacja przydzielonych zadań (zastosowanie narzędzi, metod
i technik TQM),
 monitorowanie oraz ocena realizacji planów i programów (ocena może być
przeprowadzona przez zespół sterujący, studentów, zewnętrzne jednostki akredytujące, w formie samooceny,
 wprowadzenie działań naprawczych i doskonalących.
Jak już wielokrotnie wspomniano, zarządzanie przez jakość opiera się na ciągłym
doskonaleniu funkcjonowania organizacji. T. Wawak wskazuje, że „szkoły wyższe mogą
więc poruszać się po swych drogach i ścieżkach prowadzących do ciągłego doskonalenia
jakości zarządzania, podporządkowanego osiąganiu optymalnej jakości”62 stosując
różne systemy zarządzania wspierające ideę TQM. Można tutaj wskazać m.in. model
EFQM, Balanced Scorecard, czy Six Sigma63, a także system zarządzania jakością (SZJ)
w ujęciu norm ISO: 9001 lub 21001. W tabeli 6 scharakteryzowano systemy oraz modele, które są z powodzeniem wdrażane w instytucjach edukacyjnych, w tym w szkołach
wyższych.

61
62
63

M. Wiśniewska, Total Quality Education… op.cit., s. 21-22.
T. Wawak, Jakość zarządzania… op.cit., s. 91.
Głównym celem tej koncepcji jest ograniczenie zmienności, postrzeganej jako podstawowy powód problemów jakościowych. Szerzej zob.: P. Lenik, TQM. Instrumentarium doskonalenia jakości, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno 2011, s. 140-145.
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Tabela 6. Charakterystyka wybranych modeli oraz systemów zarządzania
wspierających ideę TQM w szkołach wyższych
System/model
Model
Doskonałości
EFQM 2020

Balanced
Scorecard

Charakterystyka
Pierwszy model EFQM został opracowany w 1991 roku. Od tego czasu był kilkukrotnie nowelizowany. Stanowi on podstawę Europejskiej Nagrody Doskonałości EFQM. Obecna wersja EFQM 2020 opiera się na 7 kryteriach pogrupowanych w 3 obszary: 1. Kierunek działań (kryteria: cel, wizja i strategia; kultura
organizacyjna i przywództwo), 2. Wykonanie (angażowanie interesariuszy;
tworzenie trwałej wartości, zarządzanie bieżącą działalnością i transformacją), 3. Rezultaty (postrzeganie przez interesariuszy; wyniki strategiczne i operacyjne). Instrumentem diagnostycznym wykorzystywanym w modelu EFQM
jest RADAR rozumiany jako narzędzie pozwalające na:
 określenie rezultatów (Results), które organizacja zamierza osiągnąć w ramach swojej strategii,
 stosowanie odpowiednich podejść (Approaches), które będą mogły dostarczyć wymaganych rezultatów, zarówno obecnie, jak i w przyszłości;
 wdrożenie (Deploy) proponowanej metodyki doskonalenia w odpowiedni sposób,
 ocenianie (Assess) i doskonalenie (Refine) zastosowanych podejść w celu
ciągłego uczenia się i poprawy.
RADAR pozwala organizacji na lepsze zarządzanie aktualnym sposobem pracy
oraz umożliwia przeprowadzenie diagnozy mocnych stron i możliwości doskonalenia.
Autorami Balanced Scorecard – BSC (Strategiczna/zrównoważona karta wyników) są R.S. Kaplan i D.P. Norton. BSC jest systemem zarządzania strategicznego, wspomagającym realizację strategii organizacji. Jego istota polega na
przełożeniu strategii działania na zestaw konkretnych mierników. Mierniki te
umożliwiają dokonanie pomiaru efektywności organizacji w czterech perspektywach:
 finansowej: mierniki dotyczą sytuacji finansowej organizacji,
 procesów wewnętrznych: mierniki dotyczą efektywności pro-cesów realizowanych w organizacji,
 klienta: mierniki dotyczą stopnia zaspokojenia potrzeb klientów i uzyskania większego udziału w rynku,
 rozwoju: mierniki dotyczą możliwości rozwoju nowych produk-tów i pozyskiwania nowych umiejętności w przyszłości.
Metoda ta zakłada „równoważenie” celów organizacji (np. długoterminowych
z krótkoterminowymi, ilościowych z jakościowymi, finansowych z niefinansowymi) oraz wskazuje zależności między nimi. Odzwierciedlenie powiązań
w postaci konkretnych mierników przyporządkowanych do czterech obszarów funkcjonowania organizacji ułatwia zarządzanie celami oraz zwraca uwagę na czynniki determinujące ich osiągnięcie. BSC może być także wykorzystywana w obszarze oceny poszczególnych komponentów kapitału intelektualnego organizacji.
W odniesieniu do publicznych szkół wyższych, które otrzymują finansowanie
z budżetu państwa, można stosować zmodyfikowaną BSC, tzn. uwzględniającą trzy perspektywy: klientów, procesów wewnętrznych oraz rozwoju (bez
perspektywy: finanse). W przypadku szkół prywatnych analiza może obejmować wszystkie cztery obszary.
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Tabela 6. Cd.
Norma ISO 9001 zawiera wymagania względem systemu zarządzania jakością,
który może funkcjonować w różnego rodzaju organizacjach, w tym również
w szkołach wyższych. Aktualna wersja została przyjęta w roku 2015. Opiera
się na siedmiu zasadach zarządzania jakością:
1. Orientacja na klienta.
2. Przywództwo.
3. Zaangażowanie ludzi.
4. Podejście procesowe.
5. Doskonalenie.
6. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów.
7. Zarządzanie relacjami.
Struktura normy ujmuje dziesięć rozdziałów, przy czym wymagania zawarte
są w rozdziałach od czwartego do dziesiątego, zatytułowanych: kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena
efektów działania, doskonalenie.
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością w szkole wyższej
zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 nie jest zadaniem łatwym, z uwagi
na konieczność uwzględnienia specyfiki zarządzania uczelnią. Trudności te
mogą dotyczyć przełożenia wymagań normy na poszczególne obszary działania instytucji akademickiej.
System zarządza- Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna dostrzegając potrzebę implenia zgodny z wy- mentacji sformalizowanego systemu zarządzania w organizacjach edukacyjnych opublikowała w 2018 roku normę, zawierającą wymagania stanowiące
maganiami
podstawę wdrożenia i certyfikacji systemu ukierunkowanego na doskonalenormy ISO
nie jakości, czyli systemu zarządzania dla organizacji edukacyjnych. System
21001:2018
ten powinien opierać się na 11 zasadach:
1. Koncentracja na potrzebach osób uczących się i innych beneficjentów.
2. Wizjonerskie przywództwo.
3. Zaangażowanie pracowników.
4. Podejście procesowe.
5. Ciągłe doskonalenie.
6. Decyzje oparte na dowodach.
7. Zarządzanie relacjami.
8. Społeczna odpowiedzialność organizacji edukacyjnej.
9. Dostępność i sprawiedliwość.
10. Etyczne postępowanie w ramach procesu kształcenia.
11. Bezpieczeństwo i ochrona danych.
Taki dobór zasad wskazuje na szerszy zakres normy ISO 21001 niż ISO 9001,
co zapewne było wynikiem konieczności uwzględnienia specyfiki i złożoności
zarządzania instytucją edukacyjną. Analogicznie jak w przypadku ISO 9001,
norma składa się z dziesięciu sekcji, a wymagania względem systemu zarządzania zawarte w siedmiu rozdziałach (od czwartego do dziesiątego) są dość
ogólne. W świetle zapisów normy system zarządzania dla organizacji edukacyjnych jest postrzegany jako zasadniczy element zapewniający zgodność realizowanej misji uczelni z określoną wizją. System ten powinien opierać się na
odpowiednio ukształtowanej kulturze jakości w szkole wyższej.
System zarządzania jakością
zgodny z wymaganiami normy
ISO 9001:2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Model EFQM… op. cit., s. 1-48; J. Maciąg, Ocena systemu zapewnienia jakości kształcenia, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice
2011, s. 146; A. Piasecka, Wdrożenie strategicznej karty wyników w szkole wyższej – studium przypadku,
„Zarządzanie i Finanse” 2013, vol. 11, nr 1, cz. 2, s. 241-246; PN-EN ISO 9001:2015… op.cit., A. Piasecka,
Wybrane aspekty … op. cit., s. 80-89; P. Grudowski, Perspektywa jakości… op. cit., s. 246-247.
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Interesującą propozycję ujmującą w sposób holistyczny zarządzanie jakością w szkołach wyższych zaproponował P. Grudowski. Opracowany przez niego model – QuaIHE jest
przedstawiony na rysunku 4. W modelu przyjęto następujące założenia64:
 system zarządzania jakością w uczelni funkcjonuje dzięki dwukierunkowym powiązaniom między takimi elementami, jak: strategia uczelni, kultura jakości, inicjatywy oddolne wykorzystujące koncepcję lean management lub lean six sigma,
zarządzanie procesami i wiedzą realizowane w ramach wewnętrznych systemów
zapewnienia jakości kształcenia lub znormalizowanych systemów zarządzania
(ISO 9001, ISO 21001), procesy samooceny (przeprowadzane na podstawie modelu EFQM, CAF),
 podstawowe znaczenie w podejmowaniu działań związanych z QuaIHE wewnątrz
uczelni mają relacje z otoczeniem zewnętrznym,
 studenci powinni uczestniczyć w tworzeniu, implementacji, doskonaleniu elementów systemu,
 główna odpowiedzialność za efekty funkcjonowania systemu QuaIHE jest ponoszona przez najwyższe kierownictwo, przy czym ważną rolę odgrywają również
liderzy.

Rysunek 4. Model systemu zarządzania jakością w szkołach wyższych autorstwa
P. Grudowskiego
Źródło: P. Grudowski, Perspektywa jakości…op. cit., s. 297.
64

P. Grudowski, Perspektywa jakości… op. cit., s. 297-298.
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Warto dodać, iż w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na trzy podejścia do
TQM w szkolnictwie wyższym. Pierwsze koncentruje się na klientach – studentach, drugie
na pracownikach, a w trzecim nacisk jest położony na mierzalne aspekty realizowanych
w uczelniach procesów65.

1.2.3. Doświadczenia uczelni związane z wdrażaniem TQM
Implementacja kompleksowego zarządzania jakością w szkole wyższej jest dość
długim procesem. Przyjmuje się, że może trwać kilka lat, przy czym należy pamiętać, że
TQM opiera się na ciągłym doskonaleniu. Zakładając, że TQM jest systemem zarządzania
składającym się z wartości, metod, procedur i narzędzi, warto podkreślić, że w różnych
uczelniach systemy te będą się od siebie różnić. Ponadto, specyfika każdej instytucji
akademickiej, a także odmienne doświadczenia w stosowaniu metod projakościowych
determinują dobór elementów systemu TQM oraz sposób wdrażania. Należy dodać, że
zdaniem E. Psomasa i J. Antony’ego skupiając się na konkretnych elementach TQM,
uczelnia jest w stanie opracować skuteczny model TQM, zbliżyć się do doskonałości biznesowej, co z kolei może jej pomóc w ubieganiu się o odpowiednie nagrody jakościowe
i ostatecznie uzyskać znaczące korzyści. W ten sposób szkoła wyższa może zbudować
podstawy swojej konkurencyjności w globalnym otoczeniu66.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć publikacje dotyczące aspektów adaptacji
TQM w uczelniach w świetle przeprowadzonych badań empirycznych. W tabeli 7 przedstawiono wybrane artykuły, których autorzy opisali wyniki badań własnych zrealizowanych w szkołach wyższych w określonych państwach.
Tabela 7. Wybrane publikacje oparte na wynikach badań empirycznych dotyczących
TQM w uczelniach
Autor/
Autorzy

Cel badań/
cel artykułu

Ukazanie pierwE.
Hertzler szych doświad(1994) czeń związanych
z implementacją
TQM w instytucjach edukacyjnych.

65
66

Kraj/podmiot
Wyniki badań/Wnioski
badań/obszar
zastosowań
USA, dwadzie- Na podstawie badań ankietowych stwierdzono:
ścia dwie insty- - występowanie silnego oporu przed zmianami,
tucje szkolnic- - określono czynniki niezbędne do pomyślnego
twa wyższego, wprowadzenia TQM: długofalowy rozwój zespołu
rozpoczynające liderów pracujących nad wspólną wizją, zaangażowdrażanie pro- wanie instytucjonalne, udział osób dotkniętych
gramów TQM.
zmianami w projektowaniu systemu TQM,
- wskazano na duży potencjał zastosowania TQM
w szkolnictwie wyższym.

V. Meher, R. Baral, Total Quality Management (TQM) in Higher Education: A Conceptual Study, “International Journal of Innovative Knowledge Concepts” 2019, vol. 7, no. 7, s. 138.
E. Psomas, J. Antony, Total quality management elements and results in higher education institutions: The
Greek case, “Quality Assurance in Education” 2017, vol. 25, no. 2, s. 206-223.
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Tabela 7. Cd.
J.U.
Zbadanie pozioAhmed mu implementa(2008) cji TQM w wybranych uniwersytetach, identyfikacja wdrożonych elementów
TQM.

Wielka Brytania,
dwa uniwersytety: University of
East London,
Aston University.

S.S.
Zubair
(2013)

Ocena stopnia
wdrożenia TQM
w sektorze publicznych szkół
wyższych.

Pakistan, pięć .
publicznych
szkół wyższych,
pracownicy.

Zbadanie uwarunkowań skutecznej
implementacji
TQM w saudyjskich uniwersytetach, identyfikacja najlepszych
praktyk wspierających wdrażanie
TQM w uniwersytetach Arabii
Saudyjskiej.
E.
Identyfikacja elePsomas, mentów komJ.
pleksowego zaAntony rządzania jako(2017) ścią
stosowanych w szkołach
wyższych oraz
korzyści związanych z implementacją TQM.

Arabia Saudyjska, przegląd artykułów opisujących doświadczenia saudyjskich uczelni,
które skutecznie wdrożyły
TQM.

K.M.
Alzhrani
B.A.
Alotibie,
A.
Abdulaziz
(2016)

Na podstawie badań zrealizowanych metodą studium przypadku stwierdzono, że do korzyści ze stosowania TQM można zaliczyć: wprowadzenie nowego podejścia do nauczania oraz uczenia się, doskonalenie jakości usług edukacyjnych oraz wzmocnienie pracy zespołowej, m.in. poprzez powołanie
zespołów/organów odpowiadających za inicjatywy
i działania w obszarze jakości,
Sformułowano następujące wnioski badawcze: stosowanie TQM powinno być podporządkowane jasno określonemu celowi i być spójne z wizją uczelni;
TQM może prowadzić do uwalniania kreatywności
pracowników, ograniczenia biurokracji i kosztów
oraz poprawy efektywności.
Na podstawie badań ankietowych stwierdzono, że:
- koncepcja TQM jest wdrażana w badanych szkołach wyższych w wolnym tempie,
- obszary TQM wymagające szczególnej poprawy
to: przywództwo, wizja, ewaluacja, podejście procesowe i ciągłe doskonalenie, rozwój pracowników, skupienie uwagi na studentach.
Na podstawie badań:
- stwierdzono, że TQM oddziałuje pozytywnie na
szkoły wyższe, zapewniając im ciągłe doskonalenie i budowanie konkurencyjności,
- opracowano model implementacji TQM w szkolnictwie wyższym, oparty na cyklu doskonalenia
Deminga – PDCA.

Grecja, piętna- Na podstawie badań zrealizowanych techniką wyście uczelni sek- wiadu stwierdzono, że:
tora
prywat- - elementy TQM najczęściej stosowane w uczelnego.
niach to: koncentracja na studentach, przywództwo, zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
strategiczne planowanie jakości, zarządzanie procesami i kadrą dydaktyczną, zaangażowanie pracowników.,
- najważniejsze efekty stosowania koncepcji TQM:
poprawa jakości pracy, zadowolenie pracowników, w tym kadry dydaktycznej, poprawa wyników operacyjnych, pozytywny wpływ na społeczeństwo.
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Tabela 7. Cd.
K.
Alzeaideen
(2019)

Ocena wpływu
TQM na funkcjonowanie uniwersytetu, identyfikacja efektów
implementacji
TQM.

N.
Określenie
Al-Hazmi wpływu TQM na
(2020) marketing
usług edukacyjnych świadczonych przez wybrany uniwersytet.
A.J.
Identyfikacja wyKwarteng miarów jakości
(2021) oraz ocena jakości świadczonych
usług przez klientów zewnętrznych w kontekście implementacji TQM.

Jordania, dziesięć uniwersytetów publicznych
oraz dziesięć uniwersytetów prywatnych, pracownicy (dziekani,
prodziekani,
profesorowie).
Uniwersytet
Księcia Sattama
bin Abdulaziz,
pracownicy
(klienci wewnętrzni) oraz klienci zewnętrzni.
Ghana, klienci zewnętrzni szkół
wyższych (studenci, absolwenci, pracodawcy).

Na podstawie badań stwierdzono, że TQM ma statystycznie istotny pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez uniwersytety. Istnieje potrzeba poszerzenia badań z tego obszaru.

Na podstawie badań ankietowych stwierdzono, że:
- w opinii respondentów TQM pozytywnie wpływa
na marketing usług edukacyjnych,
- kierownictwo uniwersytetu powinno w większym
stopniu zadbać o rozwój pracowników oraz ich zaangażowanie w proces podejmowania decyzji,
- należy częściej przeprowadzać badania wśród
klientów zewnętrznych.
Na podstawie badań zrealizowanych w oparciu
o model Servqual:
- zidentyfikowano pięć wymiarów jakości usług
świadczonych przez szkołę wyższą (istota usługi,
czynnik ludzki, czynnik nie-ludzki, materialność,
odpowiedzialność społeczna),
- zauważono zróżnicowanie oceny jakości usług
między poszczególnymi grupami klientów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Hertzler, TQM in Higher Education: What Does the Literature
Say?, Annual Conference on Workforce Training of the League for Innovation in the Community College,
New Orleans, 1994, s. 1-24, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED367423.pdf (dostęp: 12.05.2021); J.U. Ahmed, Quality and TQM… op.cit., s. 1-32; S.S. Zubair, Total Quality Management in Public Sector. Higher
Education Institutions, “Journal of Business & Economics” 2013, vol. 5, no. 1, s. 24-55; K.M. Alzhrani, B.A.
Alotibie, A. Abdulaziz, Total quality management in Saudi higher education, “International Journal of Computer Applications” 2016, vol. 135, no. 4, s. 6-12; E. Psomas, J. Antony, Total Quality Management… op.cit.,
s. 206-223; K. Alzeaideen, The Effect of Total Quality Management on University Performance in Jordan,
“International Journal of Financial Research” 2019, vol. 10, no. 6, s. 283-292; N. Al-Hazmi, The effect of total
quality management on marketing educational services in Saudi universities, “Management Science Letters” 2020, vol. 10, no. 10, s. 2329-2336; A.J. Kwarteng, An assessment of… op.cit.

Przytoczone wyniki badań wskazują, że w szkołach wyższych odnotowano pozytywne
odziaływanie TQM na funkcjonowanie uczelni, zwrócono także uwagę na elementy koncepcji wymagające poprawy czy też kluczowe czynniki sukcesu oraz podjęto próby opracowania modelowych rozwiązań w tych obszarach. Warto dodać, iż zdaniem K. Nasima,
A. Sikandera i X. Tiana naukowcy zajmujący się problematyką TQM w szkołach wyższych
powinni w przyszłości przyjąć bardziej holistyczną perspektywę badawczą67.
67

K. Nasim, A. Sikander, X Tian, Twenty years… op.cit., s. 75-97.
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W celu przybliżenia praktycznego wymiaru TQM w szkole wyższej sięgnięto także do
opracowania autorstwa H.N. Najafabadi, S. Sadeghi, P. Habibzadeh pt. Total Quality
Management in Higher Education. Case Study: Quality in Practice at University College
of Borås68. W pracy tej podjęto próbę identyfikacji elementów TQM w ramach realizowanych w uczelni działań projakościowych. Na podstawie badań przeprowadzonych
z wykorzystaniem techniki wywiadu bezpośredniego wśród osób pełniących funkcje zarządcze w organach monitorujących/nadzorujących rozwój uniwersytetu w obszarze jakości, autorzy do najważniejszych działań projakościowych zaliczyli, m.in.69:
 określenie długofalowej wizji rozwoju,
 powołanie i funkcjonowanie organów, stanowisk dotyczących kwestii rozwoju
kolegium oraz doskonalenia jakości uczelni,
 przygotowywanie planów działania uwzględniających problematykę poprawy
jakości pracy,
 opracowywanie programów studiów na podstawie gromadzonych i analizowanych danych uwzględniających potrzeby społeczeństwa i studentów w zakresu
edukacji,
 regularne dokonywanie samooceny oraz audytów wewnętrznych,
 opracowywanie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań ISO
14001.
Odnosząc ww. działania do kompleksowego zarządzania jakością można założyć, iż są
one przejawem zasad i wartości stosowanych w TQM, takich jak: planowanie strategiczne, orientacja na klienta i jego zadowolenie, ciągłe doskonalenie, podejmowanie
decyzji na podstawie faktów, praca zespołowa, troska o naturalne środowisko i zrównoważony rozwój.
H.N. Najafabadi, S. Sadeghi, P. Habibzadeh zwrócili także uwagę na pewne trudności, problemy wymagające rozwiązania, a mianowicie: niewystarczającą znajomość pojęć z zakresu jakości oraz niejednoznaczne określenie zadań względem pracowników
pełniących funkcje w obszarze zarządzania jakością, brak systematyczności w zakresie
planowania działań doskonalących na uczelni oraz kontrolowania realizacji celów strategicznych, niedostateczne udokumentowanie działań projakościowych, duże zróżnicowanie metod i procedur doskonalenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,

68

69

H.N. Najafabadi, S. Sadeghi, P. Habibzadeh, Total Quality Management in Higher Education. Case Study:
Quality in Practice at University College of Borås, University College of Borås, Institution for Engineering
School Thesis for Graduation in Master of Science in Industrial Engineering, 2008, s. 1-95, http://hb.divaportal.org/smash/get/diva2:1310821/FULLTEXT01.pdf (dostęp: 21.03.2021).
Ibidem, s. 79-83.
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brak poprawnego zidentyfikowania procesów70. Wskazane przez autorów trudności potwierdzają konieczność uwzględnienia specyfiki szkół wyższych podczas implementacji
TQM. Warto w tym miejscu zaprezentować rekomendacje dla uczelni, których kierownictwo zdecydowało o wdrożeniu kompleksowego zarządzania jakością. W opinii B. Satterlee należy pamiętać o71:
 jasnym zdefiniowaniu pojęcia jakości,
 identyfikacji powiązań między elementami TQM (jakość, ludzie, organizacje
i rola kierownictwa wyższego szczebla),
 rozwoju zespołów wielofunkcyjnych,
 opracowaniu ram koncepcyjnych,
 podkreśleniu znaczenia przywództwa.
Podsumowując rozważania dotyczące możliwości zastosowania TQM w szkołach
wyższych należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy dotyczy faktu, iż jest to koncepcja uniwersalna, której skuteczne wdrożenie może przynieść uczelni określone korzyści. Drugi aspekt dotyczy konieczności uwzględnienia w procesie implementacji kompleksowego zarządzania jakością specyfiki funkcjonowania szkół wyższych oraz podjęcia
szeregu działań ukierunkowanych na doskonalenie oraz budowanie kultury jakości.

1.3.

Zastosowanie wybranych instrumentów TQM w szkołach
wyższych

Kompleksowe zarządzanie jakością jako koncepcja projakościowa, zakładająca ciągłe doskonalenie oraz zapewnienie zadowolenia kluczowych grup interesariuszy może
być wprowadzane do uczelni przy pomocy różnych narzędzi. Ponadto musi uwzględniać
nie tylko zasoby czy procesy realizowane w instytucji akademickiej, ale także powiązania
między nimi. Nawiązując do modelowego ujęcia TQM autorstwa B. Bergmana i B. Klefsjo
można przyjąć, że kompleksowe zarządzanie jakością w szkole wyższej oznacza72:
 realizowanie określonych zasad (wartości), które określają stosunek organizacji
i jej pracowników do ogólnie rozumianych problemów jakości,
 wykorzystywanie metod (i procedur), które są sposobem postępowania przy
realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością,
 stosowanie narzędzi służących do zbierania oraz przetwarzania danych.

70
71

72

Ibidem, s. 80-83.
B. Satterlee, Continuous Improvement and Quality: Implications for Higher Education, 1996, s. 15-16,
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED399845.pdf (dostęp: 20.06.2021).
Por. A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1998, s. 200.
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Zasady, metody oraz narzędzia z obszaru zarządzania jakością nazywane są instrumentami73. Poniżej zostaną przedstawione propozycje zastosowania wybranych z nich.

1.3.1. Zasady Deminga
W.E. Deming, postrzegany jako jeden z twórców japońskiego cudu gospodarczego,
był przekonany o konieczności wprowadzenia gruntownych (pisał o profound changes74)
zmian w systemie zarządzania organizacjami. Zaproponował szereg wskazówek dotyczących skutecznego stosowania TQM. 14 zasad jego autorstwa stanowi zbiór wytycznych
ukierunkowanych na wdrożenie kompleksowego zarządzania jakością. Ich interpretacja
w odniesieniu do szkół wyższych, dokonana przez J.O. Stampena, brzmi następująco75:
1. Określenie stałych celów w odniesieniu do usprawniania produktu lub usługi
z uwzględnieniem długoterminowego planowania, badań oraz kształcenia.
2. Wprowadzenie w uczelni nowej filozofii opartej na odrzuceniu akceptacji dla
pomyłek, usterek, opartej na ciągłym doskonaleniu czyli identyfikacji problemów, ich przyczyn oraz podejmowaniu działań naprawczych.
3. Rezygnacja z metody masowej kontroli jako narzędzia zapewniającego osiągnięcie określonego poziomu jakości, w zamian wprowadzenie metod statystycznych.
4. Odejście od kryterium ceny i skupienie się raczej na ograniczaniu kosztów działalności w długim okresie czasu.
5. Koncentracja uwagi na poszukiwaniu problemów i ich rozwiązywaniu we
wszystkich sferach funkcjonowania szkoły wyższej.
6. Zastosowanie nowoczesnych metod szkolenia i edukacji pracowników uczelni,
w tym ocena stopnia realizacji celów szkoleniowych z wykorzystaniem metod
statystycznych.
7. Wprowadzenie przywództwa, postrzeganego jako jedno z najważniejszych zadań osób pełniących funkcje kierownicze we wszystkich jednostkach organizacyjnych szkoły wyższej.
8. Odrzucenie obaw i niepokojów, aby wszyscy zatrudnieni mogli pracować efektywnie. Eliminacja obaw ze strony pracowników jest ważnym zadaniem kierownictwa.
9. Niwelowanie barier między jednostkami organizacyjnymi. Praca w zespołach
prowadzi do doskonalenia usług edukacyjnych.

73
74
75

Ibidem.
Por. np. K.T. Delavigne, J.D. Robertson, W.E. Deming, Deming's profound changes, PTR Prentice Hall, 1994.
J.O. Stampen, Improving the Quality of Education: W. Edwards Deming and Effective Schools, “Contemporary
Education Review” 1987, vol. 3, no. 3, s. 424-425.
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10. Eliminacja wszelkich wytycznych prowadzących do osiągania kolejnych poziomów wydajności, bez zastosowania właściwych metod ich realizacji.
11. Likwidacja liczbowych norm pracy, które uniemożliwiają doskonalenie.
12. Eliminacja barier pozbawiających pracowników dumy z wykonywanej pracy.
13. Wprowadzenie programów edukacyjnych ukierunkowanych na samodoskonalenie pracowników, w tym poznanie i stosowanie elementów teorii statystyki.
14. Przekonanie kierownictwa najwyższego szczebla, że możliwe jest realizowanie
wskazanych 13 zasad każdego dnia.
Mimo, że od opracowania 14 zasad Deminga upłynęło dużo czasu, to nadal są one
aktualne i mogą stanowić inspirację dla kierownictwa szkół wyższych zainteresowanych
wdrożeniem koncepcji TQM. Współcześnie, najważniejsze wydają się być zasady nawiązujące do inicjowania współpracy między pracownikami zatrudnionymi w różnych jednostkach organizacyjnych uczelni, rozwoju ich kompetencji oraz przywództwa. W tabeli
8 przedstawiono propozycję zastosowania zasad Deminga w odniesieniu do uczelni
świadczącej usługi edukacyjne.
Tabela 8. Zastosowanie zasad Deminga w szkole wyższej
Zasada W.E. Deminga
w interpretacji J.O. Stampena
1. Określenie stałych celów w odniesieniu do usprawniania usługi

2. Wprowadzenie w uczelni nowej
filozofii opartej na odrzuceniu
akceptacji dla pomyłek, usterek, opartej na ciągłym doskonaleniu.

40

Propozycje realizacji dla uczelni
Uczelnia powinna starać się świadczyć usługę edukacyjną
o wysokiej jakości. Oznacza to konieczność zbudowania
odpowiedniego systemu zarządzania jakością kształcenia, aby nieustannie monitorować i podnosić tę jakość
poprzez stale podnoszenie jakości kadry naukowo-dydaktycznej, wyposażenia oraz obsługi administracyjnej.
Istotne jest również skuteczne motywowanie studenta
do ciągłego uczenia się – nie zawężanego tylko do procesu przyswajania określonych informacji w trakcie studiowania.
Władze uczelni (wydziału, instytutu, katedry, zakładu),
nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i studenci powinni w pełni zaakceptować filozofię nieustannego doskonalenia i realizować swoje działania w oparciu o tzw. Cykl Deminga: P (plan) – D (do) – C (check) –
A (act) czyli: planuj – wykonuj – sprawdzaj – działaj, czyli
np.: nie spóźniać się na zajęcia, być przygotowanym do
zajęć, doskonalić metody nauczania, nie tolerować braku
uczciwości, uczestniczyć w inicjatywach na rzecz doskonalenia, być otwartym na zmiany.
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Tabela 8. Cd.
3. Rezygnacja z metody masowej
kontroli jako narzędzia zapewniającego osiągnięcie określonego poziomu jakości.

4. Odejście od kryterium ceny i skupienie się raczej na ograniczaniu kosztów działalności w długim okresie czasu.

5. Koncentracja uwagi na poszukiwaniu problemów i ich rozwiązywaniu we wszystkich sferach
funkcjonowania szkoły wyższej.

6. Zastosowanie nowoczesnych
metod szkolenia i edukacji pracowników uczelni.

7. Wprowadzenie przywództwa,
postrzeganego jako jedno z najważniejszych zadań osób pełniących funkcje kierownicze we
wszystkich jednostkach organizacyjnych szkoły wyższej.

Ocenianie studentów powinno odbywać się podczas całego procesu uczenia się, nie tylko po zakończeniu konkretnego kursu. Punkt ciężkości zajęć i oceny należałoby
przenieść z aspektów teoretycznych na praktyczne, aby
po zaliczeniu danego przedmiotu student posiadał również określone umiejętności, a nie tylko pewien zasób informacji. Ważne jest również indywidualne podejście do
studenta i nie traktowanie go w sposób anonimowy. Nauczyciele akademiccy powinni poddawać się ocenie wewnętrznej i zewnętrznej, stosować samoocenę, wyciągać
wnioski z każdej oceny.
Stosunki między nauczycielami a studentami powinny
opierać się na wzajemnym zaufaniu i wzajemnej pomocy.
Dobrze byłoby wrócić do tradycji uniwersyteckiej i do relacji: mistrz – uczeń, aby zniwelować mimo wszystko negatywne skutki umasowienia studiów. Należy również
pamiętać o postrzeganiu studenta jako klienta uczelni
i budować trwałe więzi z innymi interesariuszami szkoły
wyższej, tj. pracodawcami, rządem, społeczeństwem.
Władze uczelni powinny stworzyć sytuację, w której nauczyciele i studenci mają możliwość ciągłego doskonalenia się w procesie nauczania i nie tylko oraz podnoszenia
jakości kształcenia. Ważną rolę pełnią tutaj zasoby rzeczowe, np.: odpowiednie wyposażenie uczelni w komputery i inne pomoce dydaktyczne, dostęp do najnowszych
pozycji książkowych w bibliotece, zaplecze socjalne.
Na uczelni powinny funkcjonować programy szkoleniowe dla nowych pracowników, aby łatwiej zaadaptowali się w pracy. Takie zagadnienia jak: planowanie celów kształcenia, efektywne uczenie się, ocena i monitorowanie jakości kształcenia, badanie zadowolenia klienta
uczelni wymagają cyklicznego uzupełniania wiedzy w tym
zakresie przez wszystkich pracowników. Władze jednostek organizacyjnych powinny wspierać wszelkie inicjatywy szkoleniowe, a nauczyciele akademiccy, poprzez
własny przykład, powinni uczyć studentów oceniania jakości własnej pracy.
Przywództwo w uczelni polega między innymi na współpracy nauczycieli akademickich ze studentami. Dążenia do
własnego rozwoju i doskonalenia studentów powinny być
popierane przez kadrę dydaktyczną i władze szkoły wyższej.
Władze uczelni powinny zadbać o to, aby kierownicy jednostek organizacyjnych stali się faktycznymi przywódcami, doradcami i przewodnikami swoich podwładnych,
poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i wzbudzenie motywacji w kierunku projakościowych działań.
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Tabela 8. Cd.
8. Odrzucenie obaw i niepokojów,
aby wszyscy zatrudnieni mogli
pracować efektywnie.

9. Niwelowanie barier między jednostkami organizacyjnymi.

10. Wyeliminować hasła i zachęcające przemowy.

11. Eliminacja wszelkich wytycznych prowadzących do osiągania kolejnych poziomów wydajności, bez zastosowania właściwych metod ich realizacji
12. Eliminacja barier pozbawiających pracowników dumy z wykonywanej pracy

13. Wprowadzenie programów
edukacyjnych ukierunkowanych na samodoskonalenie
pracowników

14. Przekonanie kierownictwa najwyższego szczebla, że możliwe
jest realizowanie wskazanych
13 zasad każdego dnia.

Eliminacja obaw ze strony pracowników jest ważnym zadaniem kierownictwa. Strach rodzi nieufność, niezgodę,
bunt, stres dlatego należy go minimalizować w kontaktach między przełożonymi i podwładnymi oraz nauczycielami i studentami, poprzez np. wymianę informacji.
Ważne jest stworzenie warunków dla skutecznej komunikacji.
Współpraca między jednostkami organizacyjnymi uczelni
sprzyja poprawie efektywności działania, a inicjatywy
tego rodzaju dodatkowo integrują środowisko akademickie. Z kolei współpraca między nauczycielami i studentami powoduje wzrost wydajności pracy.
Wszelkie zmiany narzucone z góry mogą budzić sprzeciw
i niechęć. Dlatego ważne jest, aby wszyscy interesariusze
uczelni wzajemnie motywowali się do lepszej pracy i pomagali sobie. Niezmiernie ważną kwestią jest wspólne
ustalanie celów edukacyjnych uczelni przez wszystkie zainteresowane strony.
Wskaźniki liczbowe nie odzwierciedlają w pełni jakości
procesu kształcenia. Należy zatem szukać innych sposobów, aby badać tę jakość np. budując znormalizowane
systemy zarządzania jakością oraz stosując jakościowe
kryteria oceny. Ważne jest również podejmowanie decyzji na podstawie dotychczasowych doświadczeń.
Uczelnia powinna eliminować wszelkie bariery utrudniające pracę nauczycielom i studentom. Istotne jest również skuteczne motywowanie podwładnych przez przełożonych, poprzez m.in. sprawiedliwe wynagradzanie,
wzbudzanie dumy z wykonywanej pracy.
Władze uczelni powinny zapewnić swoim pracownikom,
a także studentom dostęp do różnego rodzaju szkoleń,
wyjazdów na staże, konferencje w celu wzbogacania
swojej wiedzy, która stanowi największy potencjał szkoły
wyższej. Realizacja postulatu kształcenia ustawicznego
związana z ideą ciągłego uczenia się i samodoskonalenia
pozwoli, aby uczelnia stała się organizacją opartą na wiedzy.
Aby wdrożyć zasady TQM niezbędne jest zaangażowanie
wszystkich lub przynajmniej większości pracowników,
studentów i przede wszystkim władz uczelni, wydziału.
Ważny jest także wybór władz uczelni, jednostek organizacyjnych o odpowiednich kompetencjach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.O. Stampen, Improving the Quality… op.cit., s. 424-425;
M. Wiśniewska, Total Quality Education… op.cit, s. 22; A. Piasecka, Wybrane aspekty… op. cit., s. 92-93.
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Zastosowanie w szkołach wyższych większości postulatów zawartych w 14 zasadach
Deminga wydaje się być możliwe, jednak zależy w głównej mierze od postawy kierownictwa uczelni, czyli od tego, w jakim stopniu zarządzający rozumieją istotę i znaczenie
wdrożenia TQM w uczelni. E. Bagrova i S. Kruchinin zwracają uwagę, iż głównym ograniczeniem adaptacji zasad może być obowiązkowa ocena uczelni, szczególnie publicznych, ze strony organów rządowych. Zdaniem tych autorów szkoły niepubliczne mają
większe możliwości kształtowania swojej polityki w zakresie wprowadzania konkretnych rozwiązań projakościowych z uwagi na większą swobodę działania76. Warto również podkreślić, że spośród przytoczonych 14 wytycznych najwięcej trudności może być
związanych z implementacją zasad dotyczących aktywnego przywództwa oraz „wyeliminowania strachu“ wśród pracowników.

1.3.2. Metoda QFD – rozwinięcie funkcji jakości
Metoda QFD, czyli Quality Function Deployment, została opracowana w Japonii
w latach sześćdziesiątych ub. wieku. Przesłanką jej powstania było zwrócenie uwagi na
różnicę w postrzeganiu wyrobów przez producentów oraz przez odbiorców finalnych77.
Metoda ta opiera się na założeniu, że organizacja jest zależna od swoich klientów, stąd
ich wymagania powinny być identyfikowane i uwzględnione już na etapie projektowania
produktów. QFD jest sposobem „tłumaczenia” potrzeb i oczekiwań nabywców na wymagania zawarte w specyfikacjach (parametrach) technicznych, które docelowo określają jakość wyrobu lub usługi78. Nazwę metody - Quality Function Deployment można
rozumieć jako uwzględnienie we wszystkich fazach projektowania możliwie największej
liczby czynników wpływających na jakość produktu bądź na procesy jego realizacji79.
Ważnym aspektem stosowania QFD jest wizualizacja prowadzonej analizy w postaci tzw.
domu jakości, czyli macierzy/diagramu, który stanowi podstawowe narzędzie QFD.
Chcąc zastosować metodę QFD w odniesieniu do usług edukacyjnych, czy też
badawczych świadczonych przez szkoły wyższe należy pamiętać o zidentyfikowaniu
interesariuszy i ich oczekiwań oraz określeniu parametrów/czynników technicznych,
charakteryzujących daną usługę i kształtujących jej jakość. Schematycznie, potrzeby
i oczekiwania interesariuszy, można określić jako „co” (co jest możliwe do uzyskania),
76

77

78

79

E. Bagrova, S. Kruchinin, Deming’s 14 points in modern higher education, SHS Web of Conferences: State.
Politics. Society, 2020, s. 1-6, https://www.researchgate.net/publication/348422931_Deming's_14_points_
in_modern_higher_education (dostęp: 12.06.2021).
H.B. Hwarng, C. Teo, Applying QFD in higher education, ASQ World Conference on Quality and Improvement
Proceedings, American Society for Quality, 2000, s. 255.
M.I. Qureshi, K. Khan, M.N. Bhatti, A. Khan, K. Zaman, Quality function deployment in higher education institutes of Pakistan, “Middle-East Journal of Scientific Research” 2012, vol. 12, no. 8, s. 1113.
A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 314.
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natomiast sposoby zaspokojenia tych potrzeb i wprowadzenia odpowiednich ulepszeń
– jako „jak” (jak można uzyskać)80. Warto jeszcze nadmienić, że nie wszystkie wymagania są tak samo ważne. Stosuje się tutaj stopniowanie, najczęściej z wykorzystaniem
skali: najważniejsze, ważne, najmniej ważne81.
Przykładowo, biorąc pod uwagę usługę edukacyjną, po zidentyfikowaniu interesariuszy, a jak już wspomniano, najczęściej są tutaj wymieniani studenci, pracownicy oraz
pracodawcy, należy określić wymiary jakości, czyli te elementy usługi, które są ważne
dla stron zainteresowanych. Z perspektywy studentów można tutaj wymienić82: budynki, kadrę dydaktyczną, program studiów, reputację uczelni, obsługę administracyjną.
Należy także wskazać czynniki techniczne, do których można zaliczyć m.in83: sytuację
finansową uczelni, zaangażowanie pracowników, udział interesariuszy, środowisko
uczenia się, kulturę innowacyjną. Następny krok analizy to określenie zależności między
wymiarami jakości a czynnikami technicznymi usługi (macierz powiązań) oraz korelacji,
zarówno pozytywnej, jak i negatywnej między parami czynników (macierz korelacji). Na
rysunku 5 przedstawiono uproszczony, hipotetyczny schemat domu jakości dla uczelni,
dotyczący usługi edukacyjnej, uwzględniający wymagania studentów. Przyjęto, że wymiary jakości to: budynki, kadra dydaktyczna, rozkład zajęć, reputacja uczelni, zaś do
czynników technicznych zaliczono: kompetencje kadry dydaktycznej, materiały dydaktyczne, wyposażenie sal, programy nauczania, zarządzanie informacją. Wykorzystując
skalę 9 punktową, gdzie 1 oznacza zależność nieistotną, 3 – średnią, a 9 – silną, określono powiązania między wymiarami jakości a czynnikami technicznymi (macierz powiązań) oraz wskazano korelacje między czynnikami. Następnie uwzględniając wagę kryteriów jakości czyli wymagań studentów (skala 1-3) określono ważność poszczególnych
czynników technicznych.
Zastosowanie analizy z wykorzystaniem metody QFD pozwala zatem uczelni na
zidentyfikowanie związków między wymiarami jakości świadczonych usług a czynnikami
ją kształtującymi, ich uporządkowanie na podstawie oceny ważności oraz ustalenie priorytetów związanych z podjęciem działań doskonalących.

80
81

82
83

Por. Ibidem, s. 316.
V. Singh, S. Grover, A. Kumar, Evaluation of quality in an educational institute: a quality function deployment
approach, “Educational Research and Reviews” 2008, vol. 3, no. 4, s. 165.
M. Skordoulis, P. Sparangis, O. Stampolis, I. Mougkolia, A. Papageorgiou, C. Chondreli, A framework… op.cit., s. 7.
V. Singh, S. Grover, A. Kumar, Evaluation of quality… op. cit., s. 165-166.
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dydaktycznej

Materiały Wyposa- Programy Zarządzadydakżenie sal nauczania nie infortyczne
dydakmacją
tycznych

Wymiary jakości
/wymagania klientów
Budynki

2

Kadra dydaktyczna

3

9

9

Rozkład zajęć

2

1

1

3

3

1

Reputacja uczelni

3

3

1

9

9

9
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Ważność czynników
technicznych

1

1

9

45

38

3

38
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1
Macierz
powiązań

3

39

Rysunek 5. Schemat domu jakości dla usługi edukacyjnej uczelni
Źródło: opracowanie własne.

Warto dodać, że zgromadzeniem informacji od danej grupy interesariuszy szkoły
wyższej, niezbędnych do opracowania domu jakości, jak i czynnościami analitycznymi
powinien zająć się zespół osób, które są powiązane z projektowaniem oraz realizacją
danej usługi. Informacje te pozyskiwane są najczęściej za pomocą różnego rodzaju technik kwestionariuszowych84. W przypadku planowania usługi edukacyjnej w szkole wyższej w pracach zespołu powinni uczestniczyć przedstawiciele m.in.: kadry dydaktycznej,
pracowników administracyjnych, władz jednostki.
Należy także zauważyć, że metoda QFD może być także wykorzystywana nie tylko
w odniesieniu do poszczególnych usług świadczonych przez szkołę wyższą, ale także do
elementów tych usług, czy realizowanych procesów, a sam dom jakości może być mniej
lub bardziej rozbudowany. W tabeli 9 przedstawiono wybrane artykuły, poświęcone stosowaniu metody QFD w uczelniach.

84

Por. P. Lenik, TQM… op.cit., s. 106.
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Tabela 9. Przykłady zastosowania metody QFD w szkołach wyższych
Autor/autorzy
M. Jaraiedi,
D. Ritz (1994)

S. Sahney,
D. Banwet,
S. Karunes (2003)
J. Thakkar,
S.G. Deshmukh,
A. Shastree (2006)

V. Singh,
S. Grover,
A. Kumar (2008)

M.I. Qureshi,
K. Khan,
M.N. Bhatti,
A. Khan,
K. Zaman (2012)
P. Kinker,
V. Swarnakar,
R. Jain,
A.R. Singh (2020)

Zastosowanie /wnioski
Metodę QFD zastosowano do doskonalenia dwóch procesów edukacyjnych: doradztwo oraz nauczanie, realizowanych na wydziale inżynieryjnym uczelni. W badaniu uwzględniono przede wszystkim oczekiwania
studentów, a także pracowników wydziału. Wskazano sposoby poprawy
jakości realizowanych procesów.
W artykule przedstawiono wyniki badania indyjskich instytucji edukacyjnych pod kątem spełniania potrzeb lokalnych przedsiębiorców. W analizie metodą QFD wykorzystano techniki statystyczne. Stwierdzono brak
satysfakcji, zidentyfikowano czynniki wymagające poprawy.
Metoda QFD została wykorzystana do zbadania możliwości adaptacji
TQM w indyjskich instytucjach technicznych pod kątem spełniania nowych wymagań studentów oraz społeczeństwa. Zastosowanie metody
pozwoliło na zidentyfikowanie wymagań technicznych oraz wymagań
studentów względem usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły
wyższe.
W artykule, na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano pięć wymiarów jakości oraz dwanaście elementów/procesów wpływających na
jakość usług świadczonych przez instytucję edukacyjną. Opracowano
dom jakości, który pozwolił na wskazanie obszarów wymagających poprawy. Wyniki badania mogą być wykorzystane w procesie reformowania szkoły wyższej.
Metoda QFD została wykorzystana do analizy wyników badań zrealizowanych wśród studentów oraz nauczycieli pakistańskich uniwersytetów. Na podstawie opracowanego domu jakości określono obszary wymagające doskonalenia w odniesieniu do kształcenia.
Metoda QFD została wykorzystana do przekształcenia oczekiwań interesariuszy w parametry jakości usług edukacyjnych świadczonych przez
indyjskie uczelnie techniczne. Wyniki analizy pozwoliły na wskazanie
obszarów doskonalenia jakości usług.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Jaraiedi, D. Ritz, Total quality management applied to engineering education, “Quality Assurance in Education” 1994, vol. 2, no. 1, s. 32-40; S. Sahney, D.K. Banwet,
S. Karunes, Enhancing quality… op.cit., s. 297-309; J. Thakkar, S.G. Deshmukh, A. Shastree, Total quality
management (TQM) in self-financed technical institutions: a quality function deployment (QFD) and force
field analysis approach, “Quality Assurance in Education” 2006, vol. 14, no. 1, s. 54-74; V. Singh, S. Grover,
A. Kumar, Evaluation of quality… op.cit., s. 199-217; M.I. Qureshi, K. Khan, M.N. Bhatti, A. Khan, K. Zaman,
Quality function… op.cit., s. 1111-1118; P. Kinker, V. Swarnakar, R. Jain, A.R. Singh, A QFD-TISM approach
for service quality improvement in polytechnic education institutes: a case study, “International Journal of
Applied Systemic Studies” 2020, vol. 9, no. 2, s. 85-113.

Na podstawie przytoczonych powyżej artykułów można zauważyć, że metoda QFD
jest stosowana najczęściej w odniesieniu do usług edukacyjnych świadczonych przez
uczelnie. Głównym celem, a zarazem największą korzyścią z analizy przeprowadzonej tą
metodą jest identyfikacja obszarów wymagających usprawnienia.
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1.3.3. Kryteria Nagrody Jakości im. Malcolma Baldrige’a
Nagroda im. Malcolma Baldrige’a została ustanowiona dla przedsiębiorstw amerykańskich w 1987 roku, zaś od 1999 r. przyznawana jest również w kategorii edukacji oraz
zdrowia. W procesie oceny organizacji edukacyjnej uwzględnia się siedem modułów/grup kryteriów przyporządkowanych do dwóch obszarów: procesy i wyniki. Kryteria
te nazywane są także kryteriami doskonałości i obejmują85:
1. przywództwo,
2. strategię,
3. klientów,
4. pomiary, analizę i zarządzanie wiedzą,
5. pracowników,
6. działalność operacyjną,
7. osiągane wyniki.
Należy nadmienić, że kryteria Baldrige'a opierają się na określonym zestawie powiązanych ze sobą wartości i koncepcji, takich jak: podejście systemowe, przywództwo,
ukierunkowanie na studenta, dostrzeganie wartości pracowników, zwinność i „odporność” organizacji, organizacyjne uczenie się, dążenie do sukcesu i innowacyjności,
społeczna odpowiedzialność, zarządzanie w oparciu o dane, etyka i „przejrzystość”
w działaniu, dostarczanie wartości interesariuszom i zorientowanie na wyniki86. Ponadto, kryteria te odnoszą się do wszystkich kluczowych obszarów funkcjonowania instytucji edukacyjnej i są kompatybilne z innymi inicjatywami doskonalenia jakości, takimi jak np. ISO 9000, lean i six sigma87.
Kryteria doskonałości mogą być wykorzystane przez kierownictwo szkoły wyższej do
przeprowadzenia samooceny. Punktem wyjścia będzie tutaj opracowanie profilu organizacyjnego, zawierającego opis samej szkoły oraz sytuacji, w jakiej obecnie się znajduje,
czyli zgromadzenie informacji m.in. na temat: wizji, kultury i wartości szkoły, kluczowych
kompetencji, otoczenia konkurencyjnego oraz strategicznej przewagi i wyzwań przyszłości. Następnie, w oparciu o grupy kryteriów (por. tabela 10), z wykorzystaniem kwestionariusza oceny dokonywana jest analiza uczelni. W kwestionariuszu w odniesieniu do
każdej kategorii kryteriów powinny być wskazane m.in. mocne strony szkoły, możliwości
poprawy i planowane w tym zakresie działania. Efektem końcowym samooceny jest
zatem zidentyfikowanie kluczowych obszarów doskonalenia oraz powiązań między poszczególnymi aspektami funkcjonowania uczelni a osiąganymi wynikami.
85
86

87

Baldrige Excellence Framework, https://www.nist.gov/baldrige/publications/baldrige-excellence-framework
(dostęp: 15.07.2021).
BALDRIGE EXCELLENCE BUILDER Key questions for improving your organization’s performance, s. 4,
https://www.nist.gov/system/files/documents/2021/01/29/2021-2022-baldrige-excellence-builder.pdf
(dostęp: 15.07.2021).
Baldrige Performance Excellence Program, https://www.nist.gov/baldrige/self-assessing/baldrige-sector/
education (dostęp: 15.07.2021).
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Tabela 10. Kryteria doskonałości stosowane w samoocenie szkoły wyższej
Lp. Moduł oceny
Kryteria szczegółowe
1 Przywództwo 1.1. Kierownictwo wyższego
szczebla
1.2. Zarządzanie i zaangażowanie społeczne
2

3

4

5

6

7

Interpretacja
Kryteria dotyczą kluczowych aspektów odpowiedzialności kierownictwa na poziomie uczelni/wydziału, przyjętego systemu
zarządzania, wkładu uczelni w rozwój społeczności lokalnej.
Kryteria dotyczą sposobu opracowania
2.1. Opracowanie strategii
Strategia
planów strategicznych, ich modyfikacji
2.2. Wdrażanie strategii
oraz przełożenia na konkretne działania
z uwzględnieniem kontekstu funkcjonowania
uczelni w konkretnym otoczeniu rynkowym.
3.1.
Słuchanie
klientów
Kryteria dotyczą sposobów poznawania
Klienci
3.2. Zaangażowanie klientów88 i spełniania wymagań oraz budowania relacji ze studentami i innymi klientami
uczelni (pracownicy, pracodawcy).
Pomiary, ana- 4.1. Pomiar, analiza i poprawa Kryteria dotyczą skutecznego pomiaru,
wyników organizacji
analizy i możliwości poprawy wyników
liza i zarząuczelni oraz zarządzania wiedzą organizadzanie wiedzą 4.2. Zarządzanie informacją
i wiedzą
cyjną w celu realizowania działań doskonalących, wspierania innowacji i budowania konkurencyjności na rynku.
5.1. Środowisko pracy
Kryteria dotyczą rozwoju pracowników
Pracownicy
5.2. Zaangażowanie pracow- uczelni i zaspokajania ich potrzeb w tym
ników
zakresie, budowania zaangażowania,
a także zarządzania ludźmi w kontekście
osiąganych wyników.
Działalność
6.1. Procesy związane z pracą Kryteria dotyczą zarządzania usługami
operacyjna
6.2. Skuteczność operacyjna i programami edukacyjnymi, kluczowymi
procesami, innowacjami w celu tworzenia
wartości dla studentów i innych klientów
oraz bezpieczeństwa w zakresie systemów
informatycznych.
7.1. Wyniki dotyczące proKryteria dotyczą wyników osiąganych
Wyniki
duktów i procesów
w wybranych obszarach zarządzania szkołą
7.2. Wyniki dotyczące klientów wyższą. Można tutaj wskazać m.in. na: sku7.3. Wyniki dotyczące pracow- teczność i efektywność realizowanych proników
cesów, satysfakcję klientów, zaangażowa7.4. Wyniki w obszarze przynie pracowników, odpowiedzialność kiewództwa i zarządzania
rownictwa, ocenę działalności w wymiarze
7.5. Wyniki finansowe, rynoperacyjnym i strategicznym.
kowe i strategiczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BALDRIGE EXCELLENCE BUILDER Key questions for improving
your organization’s performance, s. 7-13, https://www.nist.gov/system/files/documents/2021/01/29/
2021-2022-baldrige-excellence-builder.pdf (dostęp: 23.11.2021).
88

W modelu przyjęto, że w odniesieniu do instytucji edukacyjnych „customer” czyli klienci to użytkownicy
programów i usług edukacyjnych (np. studenci, rodzice). BALDRIGE EXCELLENCE BUILDER Key questions for
improving your organization’s performance, s. 9. https://www.nist.gov/system/files/documents/2021/01/
29/2021-2022-baldrige-excellence-builder.pdf (23.11.2021).
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Samoocena przeprowadzona w oparciu o wskazane kryteria i podejmowane na jej
podstawie działania prowadzą do osiągnięcia i utrzymania najwyższych standardów
w zakresie: efektów uczenia się studentów, satysfakcji i zaangażowania klientów, poziomu świadczonych usług, satysfakcji i zaangażowania pracowników, osiąganych wyników finansowych i rynkowych, społecznej odpowiedzialności89.
W tym miejscu należy dodać, iż oprócz modelu Baldrige’a w szkołach wyższych mogą
być stosowane także inne modele doskonałości. Można tutaj wskazać: model Nagrody
Deminga, omówiony wcześniej model EFQM, krajowe nagrody jakości, a także model
CAF90 czy podejście przedstawione w normie ISO 900491.

***
Zastosowanie kompleksowego zarządzania jakością w szkolnictwie wyższym jest
wyrazem ogólnego zainteresowania instytucji akademickich ideą jakości. Jest to związane z przemianami w samym systemie szkolnictwa wyższego, ale także w otoczeniu
uczelni. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury należy stwierdzić, że TQM jako
uniwersalna koncepcja zarządzania powinna być stosowana w szkołach wyższych.
Mimo, iż proces implementacji jest czasochłonny, to może on przynieść uczelni określone korzyści. Wśród badaczy nie ma jednak jednomyślności co do adekwatności i korzyści z wprowadzania TQM do instytucji akademickich. Przeważają opinie pozytywne,
ale należy także uwzględnić te krytyczne, skupione na przeszkodach dotyczących adaptacji TQM.
Zdaniem M. Bugdola: „Kompleksowe zarządzanie jakością jest koncepcją holistyczną o dużej zdolności do wchłaniania nowych metod zarządzania”92. Także zdaniem
P. Grudowskiego TQM posiada duży potencjał dostosowawczy do zmieniających się
uwarunkowań93. Można założyć, że zainteresowanie koncepcją TQM w szkolnictwie
wyższym będzie rosnąć, przy czym uczelnie podczas implementowania zasad TQM będą
musiały znaleźć sposób na dostosowanie kompleksowego zarządzania jakością do specyfiki ich funkcjonowania. W procesie tym warto skorzystać z już opracowanych rozwiązań, dedykowanych instytucjom edukacyjnym.
89
90

91
92
93

Baldrige Performance Excellence Program, https://www.nist.gov/baldrige/self-assessing/baldrige-sector/
education (dostęp: 16.07.2021).
CAF (Common Assessment Framework) czyli Wspólna Metoda Oceny to instrument samooceny opracowany dla organizacji sektora publicznego. CAF nawiązuje do modelu EFQM, ale uwzględnia specyfikę tych
instytucji. I. Papalazarou, G.T. Tsoulfas, Principal management concepts in Greek public sector: Part I–the
Common Assessment Framework, “HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration” 2018, vol. 9,
no. 1, s. 53.
ISO 9004 jest jedną z norm poświęconych zarządzaniu jakością. Została opracowana przez Międzynarodową
Organizację Normalizacyjną. Dotyczy doskonalenia organizacji stosujących systemy zarządzania jakością.
M. Bugdol, Kierunki rozwoju koncepcji zarządzanie… op.cit., s. 8.
P. Grudowski, Perspektywa jakości… op. cit., s. 85.
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Szkoły wyższe, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata, muszą wciąż poszukiwać nowych rozwiązań, które w warunkach ograniczeń finansowych, pozwolą im skutecznie realizować cele. Jedną z koncepcji, która może wspierać uczelnie w zakresie zapewnienia wysokiej jakości realizowanych usług, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów ich funkcjonowania, jest szczupłe zarządzanie (ang. lean management – LM).
Z uwagi na to, że koncepcja ta pierwotnie została stworzona w odpowiedzi na potrzeby
środowisk produkcyjnych, jej zastosowanie w organizacjach usługowych wymaga właściwego i kreatywnego podejścia. Odnosi się to zarówno do interpretacji głównych założeń jak i wyboru metod i narzędzi wspomagających szczupłe zarządzanie.

2.1. Pojęcie i główne założenia lean management
Lean management powstało na podbudowie technik i rozwiązań organizacyjnych
zastosowanych po II wojnie światowej w Toyota Motor Company, gdzie T. Ohno
i S. Shingo, bazując na dorobku i wcześniejszych dokonaniach teoretyków i praktyków
zarządzania, jak m.in.: F.W. Taylor, F. i L. Gilbreth, H. Ford, W.E. Deming czy J.J. Juran,
opracowali System Produkcyjny Toyoty (ang. Toyota Production System – TPS), który
stanowi fundament szczupłego zarządzania. Stosowanie tej koncepcji w środowiskach
produkcyjnych skoncentrowane było równocześnie na poprawie produktywności realizowanych procesów i jakości oferowanych wyrobów. Między innymi z tego względu jej
zalety z biegiem czasu dostrzegły inne sektory gospodarki, stopniowo dostosowując rozwiązania lean do swoich potrzeb. Od lat 90. ubiegłego wieku szczupłe zarządzanie z sukcesami stosowane jest w środowisku usługowym. Istnieją przykłady zastosowania tej
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koncepcji między innymi w instytucjach finansowych94, IT95, administracji publicznej96
oraz w szpitalach97. Przyczyniło się to do powstania różnych terminów określających
omawianą koncepcję, jak na przykład: lean accounting, lean IT, lean government, lean
healthcare.

2.1.1. Definicja lean management
Słowo „lean” w języku angielskim oznacza „szczupły” lub „chudy”. Zatem w przypadku systemów zarządzania czy też systemów produkcyjnych określenie to oznacza
„wyszczuplenie”, „odchudzenie” tych systemów pod względem reguł postępowania,
niezbędnych zasobów materiałowych, utrzymywanych zapasów oraz wykorzystywanej
przestrzeni98. Istotą tej koncepcji jest tzw. „szczupłe myślenie” stanowiące, według J.P.
Womacka i D.T. Jonesa, antidotum na „muda”, oznaczające w języku japońskim marnotrawstwo. Według cytowanych autorów, odchudzone myślenie „daje możliwość, aby
robić coraz więcej wykorzystując coraz mniej – mniej ludzkiego wysiłku, mniej urządzeń,
mniej czasu i miejsca – i jednocześnie zbliżać się do osiągnięcia celu jakim jest dostarczenie klientom dokładnie tego czego chcą”99. W literaturze przedmiotu można odnaleźć
wiele definicji lean management. W tabeli 11 wymieniono wybrane z nich, które w opinii
autorek niniejszego opracowania oddają jego charakter.

94

95

96

97

98

99

H. De Koning, R.J.M.M. Does, S. Bisgaard, Lean Six Sigma in financial services, “International Journal of Six
Sigma and Competitive Advantage” 2008, vol. 4, no. 1, s. 1-17; J. X. Santos, M. Cabrita, Lean Banking: Application of Lean Concepts and Tools to the Banking Industry, “The 2016 International Conference on Systematic Innovation” 2016, July, Lisbon, Portugal, https://www.researchgate.net/profile/Maria-Do-RosarioCabrita/publication/308294242_Lean_Banking_Application_of_lean_concepts_and_tools_to_ the_banking_industry/links/57dfc11908ae5272afcfa1ce/Lean-Banking-Application-of-lean-concepts-and-tools-tothe-banking-industry.pdf (dostęp: 10.07.2021).
J. Kobus, M. Westner, Lean management of IT organizations: a literature review, PACIS 2015 Proceedings,
https://aisel.aisnet.org/pacis2015/172 (dostęp: 10.07.2021).
D. Krings, D. Levine, T. Wall, The use of “lean” in local government, “Public Management” 2006, vol. 88, no
8, s. 12-17; N. Maarse, M. Janssen, The Need to Adjust Lean to the Public Sector, w: Electronic Government,
EGOV 2012, H.J. Scholl, M. Janssen, M.A. Wimmer, C.E. Moe, L.S. Flak (ed.), “Lecture Notes in Computer
Science” 2012, vol. 7443, Springer, Berlin, Heidelberg, s. 54–65; A. Ludwiczak, Using Lean Government in
Improvement of the Services in Public Administration on the Example of Marshal Office in Lubuskie Voivodeship, “European Journal of Service Management” 2018, vol. 26, no. 2, s. 145–153.
L. Brandao de Souza, Trends and approaches in lean healthcare, “Leadership in Health Services” 2009, vol.
22, no. 2, s. 121-139; J.J. Waring, S. Bishop, Lean healthcare: rhetoric, ritual and resistance, “Social Science
& Medicine” 2010, vol. 71, no. 7, s. 1332-1340.
R. Wolniak, Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosala (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, s. 524.
J.P. Womack, D.T. Jones, Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001, s. 17.
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Tabela 11. Wybrane definicje lean management
Autor
K. Liker
(2005)

B. Nogalski,
J. Czerska
i A. Klimek
(2010)
M. Ćwiklicki
i H. Obora
(2011)

G. OsbertPociecha
(2005)

J. Czekaj
(2010)

J. Czerska
(2009)

K. Zimniewicz
(2009)

Definicja
Cechą lean management jest dążenie do oszczędnego gospodarowania zasobami, a w wyniku tego do redukcji kosztów, a także poprawy jakości i skrócenia czasu realizacji zamówienia, w drodze konsekwentnego eliminowania
marnotrawstwa, w ramach zarządzania opartego na płaskiej, elastycznej
strukturze organizacyjnej.
Lean management jest drogą do stania się perfekcyjną organizacją, poprzez
stopniową i nieustającą eliminację marnotrawstwa we wszystkich aspektach
działalności, a także przez wykorzystanie każdego grama inteligencji, by spełnić maksymalnie oczekiwania klientów, utrzymując przy tym satysfakcję załogi na najwyższym poziomie.
Lean management to filozofia produkcji, która kładzie nacisk na minimalizację wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, które są wykorzystywane do realizacji jego celów. Obejmuje ona zbiór zasad, których realizacja pomaga
w ograniczaniu kosztów drogą bezwzględnej redukcji wszelkich strat (muda)
oraz dzięki upraszczaniu procesów.
Powolny i ciągły (nie kończący się) proces racjonalizacji całej organizacji oraz
jej stosunków z otoczeniem. Koncepcja lean management nie jest gotową
receptą, lecz raczej ogólną ideą podejścia do restrukturyzacji działalności
podmiotów gospodarczych, a jej celem – dostosowanie przedsiębiorstwa do
rynkowych warunków gospodarowania w drodze głębokich przekształceń
jego organizacji i funkcjonowania.
Lean management niesie za sobą wizję zarządzania, którą cechuje nieustanne dążenie do doskonałości działań w przedsiębiorstwie. Jest to koncepcja doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, która poprzez nieustanną eliminację marnotrawstwa dąży do optymalizacji tworzenia i przepływu wartości w całym procesie wytwarzania w organizacji.
Lean management daje pracownikom na wszystkich szczeblach organizacji
umiejętności (wiedzę) i możliwości partycypowania w systematycznej eliminacji marnotrawstwa poprzez przeprojektowanie procesu, a także doskonalenie przepływów i powiązań pomiędzy stanowiskami pracy, ukierunkowanych jasno zdefiniowanymi i dobrze zrozumiałymi wymaganiami klienta.
Koncepcja ta mieści w sobie: podnoszenie jakości, rozwój nowych wyrobów,
spłaszczanie struktur, dobre stosunki firmy z otoczeniem, wzmacnianie konkurencyjności oraz lepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Nowosielski, Koncepcja lean management w małym przedsiębiorstwie. Możliwości i ograniczenia zastosowania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, tom XVI, zeszyt
3 cz. 2, s. 69–80; K. Lisiecka, I. Burka, Źródła powstawania marnotrawstwa w organizacjach na przykładzie
usługowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 233, s. 77; K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje… op.cit., s. 40-41;
M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H. Beck, Warszawa 2010,
s. 302.
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Wyniki wyżej przedstawionego przeglądu definicji pojęcia lean management wskazują na dwojakie jego rozumienie. Część autorów rozpatruje tę koncepcję w ujęciu węższym, podkreślając jej istotę, tj. koncentrację na eliminowaniu marnotrawstwa, a więc
czynności nie dodających wartości klientowi wewnętrznemu i zewnętrznemu w ramach
realizowanych procesów w organizacji. Inni autorzy zwracają uwagę na jej szerszy kontekst, akcentując przy tym takie aspekty jak między innymi: dążenie do najwyższej jakości, kompleksowe podejście do doskonalenia funkcjonowania organizacji, poprawę elastyczności, kształtowanie dobrych relacji z pracownikami i dostawcami. Koncepcję tę
w szerszym znaczeniu można rozumieć jako „stworzenie nowej i bardziej efektywnej
organizacji, na zasadzie lean thinking, przy wykorzystaniu nowych, lecz sprawdzonych
w praktyce zdobyczy nauki i techniki, w celu zapewnienia jej konkurencyjności na światowym poziomie oraz właściwej jakości i satysfakcji klienta”100. Takie kompleksowe pojmowanie szczupłego zarządzania jest istotnym warunkiem osiągnięcia sukcesu w długim
okresie. Podsumowując, szczupłe zarządzanie to podejmowanie działań, których celem
jest wyszczuplenie organizacji poprzez wyeliminowanie marnotrawstwa oraz dążenie do
osiągnięcia stanu możliwie największej zgodności pomiędzy potrzebami klienta a możliwościami organizacji. W ramach tej koncepcji organizacje powinny skoncentrować się
na eliminowaniu czynności niedodających wartości produktowi lub usłudze, będących
efektem realizowanych w niej procesów, a tym samym dążyć do osiągnięcia wyniku procesu, tj. przykładowo usługi dla klienta (co bardzo istotne) spełniającej jego oczekiwania,
przy jednoczesnym wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zasobów.

2.1.2. Cele i zasady lean management
Zasadniczymi celami lean management są ciągłe doskonalenie organizacji i procesów, tworzenie prostych, przejrzystych i elastycznych struktur organizacyjnych, angażowanie wszystkich członków organizacji w jej rozwój i realizację założonych celów. Istotą
lean jest tzw. „odchudzone myślenie” umożliwiające wg J.P. Womacka i D.T. Jonesa:
 określenie wartości,
 optymalne uporządkowanie czynności tworzących wartość,
 realizacja czynności tworzących strumień wartości bez zakłóceń w momencie,
kiedy klient zgłasza zapotrzebowanie,
 stopniowe zwiększanie efektywności realizowanych czynności101.
Chodzi zatem o takie zaplanowanie, a następnie ciągłe doskonalenie strumienia
wartości, aby w sposób możliwie najbardziej efektywny dostarczać klientowi oczekiwaną przez niego wartość. Z. Martyniak wśród podstawowych zasad, na których
100
101

M. Czerska A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania... op. cit., s. 303.
J.P. Womack, D.T. Jones, Odchudzanie firm... op. cit., s. 17.
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powinno opierać się wdrażanie lean management wyróżnia: globalność, prospektywność, wrażliwość, dynamiczność oraz ekonomiczność102. Podczas adaptowania tej koncepcji w organizacji powinno się koncentrować na przewidywaniu, analizowaniu oraz
kształtowaniu przyszłych działań, dokładnym zbadaniu i zrozumieniu otoczenia organizacji, maksymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów (materiałów, czasu, nakładów pracy, środków finansowych) oraz na wyeliminowaniu marnotrawstwa103.
Lean management jest często charakteryzowane przez pryzmat pewnego rodzaju
komponentów czy też zasad, według których organizacje powinny postępować. Jednym
z podstawowych i najczęściej wymienianych w literaturze zbiorów wytycznych, które
charakteryzują tę koncepcję, jest 14 zasad tzw. drogi Toyoty. Zostały one sformułowane
przez J.K. Likera w toku prowadzonych przez niego badań nad rozwiązaniami stosowanymi w firmie Toyota Motor Company104. Zasady te zostały podzielone na cztery główne
kategorie związane z: ogólną koncepcją, procesem, ludźmi i partnerami oraz rozwiązywaniem problemów. Wyżej wymienione zasady w podziale na kategorie zaprezentowano w tabeli 12.
Tabela 12. Model drogi Toyoty
Kategoria
Ogólna
koncepcja
Proces

Ludzie
i partnerzy

Ciągłe
doskonalenie

Zasady drogi Toyoty
1. Opierać decyzje w zarządzaniu na dalekosiężnej koncepcji – nawet kosztem krótkoterminowych wyników finansowych.
2. Stworzyć ciągły i płynny proces ujawniania problemów.
3. Wykorzystać system pull, aby uniknąć nadprodukcji.
4. Wyrównywać obciążenie pracą.
5. Przerywać pracę, gdy pojawia się problem z jakością.
6. Standaryzować zadania, aby zapewnić ciągłą poprawę.
7. Stosować kontrolę wizualną, aby żaden problem nie został w ukryciu.
8. Stosować wyłącznie niezawodną, gruntownie sprawdzoną technologię.
9. Wychowywać liderów, którzy żyją ogólną koncepcją firmy.
10. Szanować ludzi, dbać o ich rozwój i rzucać im wyzwania.
11. Szanować szeroką sieć partnerów i dostawców, rzucając im wyzwania
i pomagając im w doskonaleniu się.
12. Ciągle uczyć się dzięki kaizen.
13. Angażować się osobiście, żeby gruntownie zrozumieć sytuację.
14. Podejmować decyzje powoli, w drodze konsensusu i starannie przemyśleć wszystkie możliwości, szybko wdrażać decyzje.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.K. Liker, Droga Toyoty... op. cit., s. 34.

102
103

104

Z. Martyniak, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002, s. 102.
A. Ludwiczak, Zarządzanie procesami w administracji samorządowej. Doskonalenie z wykorzystaniem lean
government, Difin, Warszawa 2018, s. 39.
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Z kolei K. Zimniewicz wśród najważniejszych zasad szczupłego zarządzania wymienia105:
1. pracę grupową,
2. decentralizację decyzji,
3. orientację na klienta,
4. ciągłe ulepszanie (kaizen),
5. spłaszczenie hierarchii,
6. odrzucenie błędów u źródła,
7. unikanie rozrzutności i marnotrawstwa,
8. ciągły przepływ materiałów,
9. kompleksowe zarządzanie jakością (TQM),
10. jednoczesne usprawnienia.
Idea pracy grupowej czy też inaczej zespołowej wywodzi się bezpośrednio z firmy
Toyota, gdzie właściwie wspierane przez swojego lidera zespoły wspólnie realizowały
ogólną koncepcję firmy. Istotą tej zasady jest to, że wspólna praca grupy pracowników,
którzy podążają w tym samym kierunku daje dużo lepsze rezultaty niż praca wykonywana przez każdego z tych pracowników indywidualnie i często ze sobą w sprzeczności.
Jak wyjaśnia J.K. Liker, głównym zadaniem zespołów jest koordynowanie i motywowanie do pracy jednostek oraz wspieranie wzajemnego uczenia się. Opracowując rozwiązania systemowe dla szczupłego zarządzania powinno się zapewnić rozwiązania wspierające zespół i pracę zespołową, pamiętając przy tym, że wartość tworzą jednostki
wchodzące w skład zespołu. Należy więc „znaleźć równowagę pomiędzy pracą indywidualną i grupową oraz pomiędzy doskonałą biegłością jednostek a skutecznością
zespołu”106.
Decentralizacja decyzji polega na przekazywaniu odpowiedzialności i uprawnień
decyzyjnych na niższe szczeble struktury organizacyjnej, przyczyniając się tym samym
do spłaszczenia tej struktury, poprzez likwidację kadry zarządzającej średniego szczebla.
Decentralizacja decyzji wpływa na większe zaangażowanie oraz rozwój zarówno jednostek jak i zespołów pracowniczych, zwiększając ich autonomię, poczucie odpowiedzialności za grupę oraz samokontrolę. Decentralizacja zarządzania jest możliwa wówczas
gdy organizacja zapewni odpowiedni poziom kwalifikacji swoich pracowników, umożliwiający im podejmowanie właściwych decyzji.
Orientacja na klienta jest jedną z głównych zasad zarządzania jakością w wielu koncepcjach projakościowych, a więc jej charakterystyki można odnaleźć nie tylko w literaturze odnoszącej się do lean management, ale m.in. również TQM czy podejściu zgodnym z normą ISO 9001. Zasada ta odnosi się do koncentracji na kliencie oraz tworzonej
105
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K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje... op. cit., s. 38-40.
J.K. Liker, Droga Toyoty... op. cit., s. 289.
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dla niego wartości. Oznacza to, że sensowność podejmowanych w organizacji działań
powinna być rozpatrywana w kontekście tego czy dodają one wartość dla finalnego
wyrobu lub usługi, której odbiorcą jest klient wewnętrzny lub zewnętrzny. Zgodnie
z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015 „organizacja powinna określić i wybrać możliwości doskonalenia oraz wdrożyć wszelkie niezbędne działania mające na celu spełnienie
wymagań klienta i zwiększenie zadowolenia klienta”107. Aby spełnić te wymagania niezbędne jest stworzenie mechanizmów umożliwiających identyfikację obecnych i przyszłych potrzeb klientów oraz monitorujących ich satysfakcję. Ponadto, zgodnie z TQM
oraz lean management, orientacja na klienta powinna wpisywać się w strategię organizacji i być uwzględniana już na etapie formułowania jej wizji. W tym podejściu szczególnie podkreśla się nie tylko rolę klientów zewnętrznych, ale również wewnętrznych (tzw.
łańcuch jakości), gdzie pracownicy traktowani są jako wewnętrzni dostawcy i odbiorcy,
którzy powinni wytwarzać pewną wartość na wszystkich etapach realizacji procesu.
E. Konarzewska-Gubała108 podkreśla ponadto, że sukcesy organizacji oparte na satysfakcji klienta zewnętrznego w dużym stopniu zależą od zadowolenia pracowników, czyli
klientów wewnętrznych. Istotną jest zatem potrzeba badania zarówno wymagań klientów, jak i pomiaru ich satysfakcji.
Kaizen czyli koncepcja ciągłego doskonalenia małymi krokami znajdująca się w centrum systemu produkcyjnego Toyoty, stanowi źródło przewagi konkurencyjnej jaką
przedsiębiorstwo to uzyskało na rynkach międzynarodowych. Według M. Imai kaizen to
„nieustanna strategia doskonalenia... każdego dnia, przez każdego pracownika i w każdym miejscu”109. Istotą kaizen jest zatem dążenie do zaangażowania wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w proces ciągłego poszukiwania możliwości usprawnień, ukierunkowanych na poprawę skuteczności i efektywności
funkcjonowania organizacji. Należy to robić stopniowo, małymi krokami, w drodze
konsensusu. Ponadto, jak zaznacza M. Imai, aby realizować zasadę ciągłego doskonalenia w miejscu tworzenia wartości, należy podążać za trzema podstawowymi zasadami:
właściwie utrzymywać stanowisko pracy, eliminować marnotrawstwo oraz stosować
standaryzację110.
W szczupłym zarządzaniu zaleca się spłaszczanie struktur organizacyjnych polegające na eliminowaniu kadry zarządzającej średniego szczebla, co pozytywnie wpływa na
koordynację działań, usprawnia przepływy informacji oraz zwiększa koncentrację na
kliencie. Płaskie struktury organizacyjne sprzyjają ponadto większemu zaangażowaniu
najwyższego kierownictwa w kreowanie wartości dla klienta oraz proces ciągłego
doskonalenia.
107
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PN-EN ISO 9001:2015... op. cit., s. 28.
E. Konarzewska-Gubała (red.), Zarządzanie przez jakość, koncepcje, metody studia przypadków, Akademia
Ekonomiczna im. Oskara Lange, Wrocław 2006, s. 154.
M. Imai, Gemba Kaizen, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 11.
Ibidem, s. 18-19.

56

Lean management

Odrzucenie błędów u źródła – zasada ta bazuje na przeświadczeniu, że wykrycie
i wyeliminowanie błędu w miejscu jego powstania jest mniej kosztowne niż na kolejnych
etapach realizacji procesu lub też w przypadku wykrycia wady u klienta zewnętrznego111. Dlatego też powinno się dążyć do natychmiastowego wykrywania i eliminowania błędów oraz projektowania rozwiązań, które będą w przyszłości zapobiegać ponownemu ich wystąpieniu. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na proces ujawniania
błędów są nie tylko właściwie zaprojektowane rozwiązania systemowe (jak np. standaryzacja pracy czy poka yoke), ale również odpowiednie kształtowanie kultury organizacyjnej oraz właściwe przywództwo, sprzyjające ujawnianiu problemów przez pracowników. Istotne jest to, aby w momencie ujawnienia problemu nie szukać winnych, których
można ukarać, lecz skoncentrować się na problemie jako źródle informacji, które stwarza możliwości usprawnienia systemu.
Unikanie rozrzutności i marnotrawstwa – wszystko co pochłania czas i zasoby a nie
dodaje wartości dla klienta jest marnotrawstwem, którego należy się pozbywać112.
Zasada ta koncentruje się na identyfikacji i eliminowaniu działań, które niepotrzebnie
wydłużają czas realizacji procesu, generują zbędne przemieszczanie się materiałów,
narzędzi czy pracowników, nadmierne gromadzenie zapasów oraz oczekiwanie zasobów
na dalsze przetwarzanie.
W szczupłym zarządzaniu ciągły przepływ odnosi się do produkcji jednej sztuki, przekazywanej pomiędzy sąsiadującymi ze sobą procesami bez przestojów i oczekiwania,
wynikających z gromadzenia się pomiędzy tymi procesami zapasów produktów (dokumentów, zadań), oczekujących w kolejce na dalsze przetwarzanie. Przepływ ciągły jest
uważany za najefektywniejszą formę wytwarzania, dlatego przystępując do projektowania strumienia wartości w pierwszej kolejności powinno się podjąć wysiłek wdrożenia
tego rodzaju przepływu.
Szczupłe zarządzanie w obszarze jakości opiera się na kompleksowym zarządzaniu
jakością, które szerzej opisano w rozdziale pierwszym. Zgodnie z zasadami tej koncepcji
w lean management dąży się do włączenia w proces ciągłego doskonalenia jakości
wszystkich pracowników, zachęca się do tworzenia kół jakości oraz definiowania jakości
z punktu widzenia klienta113.
Jednoczesne usprawnienia polegają na zastępowaniu tradycyjnego procesu rozwoju
produktu procesem symultanicznym (tj. jednoczesnym), polegającym na równoczesnym
rozwijaniu koncepcji, planowaniu produktu i produkcji oraz realizowaniu wytwarzania114.
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K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje... op. cit., s. 39.
Ibidem, s. 39-40.
Ibidem, s. 40.
Ibidem.
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Podsumowując, koncepcja lean management polega na stopniowym (raczej ewolucyjnym) i ciągłym doskonaleniu działalności organizacji. Akcentuje ona konieczność
pracy grupowej (efekty pracy grupy są większe niż poszczególnych pracowników
oddzielnie), ponoszenia odpowiedzialności przez pracowników za wykonywane zadanie
oraz całkowite podporządkowanie wszystkich elementów realizowanego procesu potrzebom klienta i wymaganiom rynku. Jedną z kluczowych zalet szczupłego zarządzania,
również w środowisku biurowym, jest zachęcanie do wprowadzania rotacji pracowników pomiędzy stanowiskami pracy. Aby ułatwić te przejścia, poszczególne stanowiska
powinny opierać się na standardowych schematach postępowania. Twórcy lean uważają również, że wartość dostarczanych klientom wyrobów lub usług uzależniona jest od
ich subiektywnej oceny i warunków rynkowych. Elementem istotnie wpływającym na
jakość organizacji oraz doskonalenie procesów jest zasada polegająca na eliminowaniu
nie tylko wykrytych w systemie błędów, ale również poszukiwaniu i usuwaniu przyczyn
ich powstawania.

2.1.3. Główne kategorie marnotrawstwa
Jak już wcześniej wspomniano lean management jest to „droga do perfekcyjnej
organizacji poprzez stopniową i nieustającą eliminację marnotrawstwa we wszystkich
aspektach działalności, przez wykorzystanie każdego grama inteligencji w organizacji, by
spełnić maksymalnie oczekiwania klientów, utrzymując jednocześnie na najwyższym
poziomie satysfakcję załogi”115. Kluczowym elementem omawianej koncepcji jest pojęcie
marnotrawstwa, czyli straty, określanej jako muda, które opisywane jest często w literaturze przedmiotu wraz z innymi zjawiskami, takimi jak mura i muri – łącznie określanymi
jako „trzy MU”116 lub „3M”.
Muda jest kategorią najbardziej znaną i rozpowszechnioną. Oznacza wszystkie czynności niedodające wartości do wyrobu lub usługi. Kategoria ta obejmuje osiem rodzajów
marnotrawstwa, które zostaną szczegółowo scharakteryzowane w dalszej części rozdziału. Marnotrawstwem są między innymi działania, które niepotrzebnie wydłużają
czas realizacji procesu, jak na przykład oczekiwanie wynikające z tworzenia się kolejek
pracy w toku, czy też zbędne przemieszczanie się materiałów oraz dokumentów przez
różne stanowiska pracy. Muri, czyli inaczej nadmierne obciążenie pracą (przeciążenie),
polega na obarczaniu pracowników oraz maszyn i urządzeń pracą wykraczającą poza
możliwości ich realizacji. Jest to bardzo niebezpieczna kategoria gdyż nie dość, że może
115
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B. Nogalski, J. Czerska, A. Klimek, Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i Lean management
w usprawnieniu procesów w zarządzaniu organizacją publiczną, „Współczesne zarządzanie” 2010, nr
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przyczyniać się do powstawania błędów i wad jakościowych, wynikających na przykład
z pośpiechu i nieuwagi zmęczonych pracowników, to negatywnie wpływa na funkcjonowanie zasobów, zagrażając tym samym bezpieczeństwu i higienie pracy. W przypadku
nadmiernej eksploatacji maszyn i urządzeń może doprowadzić do ich awarii. Trzecią
kategorią jest mura oznaczająca nieregularność. Jest to nierównomierne wykonywanie
pracy z okresami bezczynności, tj. oczekiwaniem np. pracowników, maszyn i urządzeń
na zadania do wykonania oraz okresami nadmiernej ilości pracy, przewyższającej możliwości jej wykonania bez kolejek i tzw. „wąskich gardeł”. Przy wdrażaniu szczupłego
zarządzania należy eliminować wszystkie wyżej wymienione kategorie marnotrawstwa.
Oprócz eliminowania czynności nie dodających wartości powinno się dążyć do równoważenia wytwarzania, aby zapobiegać w przyszłości powstawaniu kolejnych strat. Aby
skutecznie eliminować marnotrawstwo z procesów konieczne jest ponadto łączne identyfikowanie muda, mura i muri, które są ze sobą wyraźnie powiązane. M. Pieńkowski
powiązania te określa jako łańcuch przyczyn i skutków, w których mura tworzy muri,
a one z kolei przyczyniają się do powstania muda117.
Menedżerowie Toyoty w procesie produkcyjnym zidentyfikowali osiem rodzajów
czynności stanowiących marnotrawstwo, do których zaliczyli: nadprodukcję, oczekiwanie (czas do dyspozycji), zbędny transport, nadmierne lub niewłaściwe przetwarzanie,
nadmierny stan zapasów, zbędne ruchy, defekty oraz niewykorzystaną kreatywność
pracowników118, które scharakteryzowano w tabeli 13.
Tabela 13. Charakterystyka głównych rodzajów marnotrawstwa
Rodzaj
marnotrawstwa
Nadprodukcja

Czekanie (czas do
dyspozycji)
Zbędny transport
czy przewóz

117
118

Sposób definiowania
Wytwarzanie, na które nie ma zapotrzebowania, a prowadzi do nadmiernej obsady personelem, powstawania kosztów magazynowania i transportu wynikającego z przemieszczania nadmiernych zapasów. W procesach usługowych nadprodukcja wiąże się między innymi z nadmierną
liczbą kopii dokumentów, z których nikt nie korzysta lub tworzeniem
ofert, na które nie ma zapotrzebowania.
Pracownicy, którzy zaangażowani są do śledzenia pracy np. urządzeń bez
wykonywania przy tym innych czynności. Oczekiwanie ludzi, urządzeń,
materiałów, dokumentów na kolejne etapy przetwarzania.
Przemieszczanie na duże odległości pracy w toku (np. przemieszanie dokumentów papierowych pomiędzy oddalonymi od siebie stanowiskami
pracy), niewydajne środki transportu lub niepotrzebne przenoszenie materiałów lub dokumentów na stanowiska, na których nie są one procesowane (in. nie dodaje się do nich wartości).

M. Pieńkowski, Waste Measurement Techniques for Lean Manufacturing Companies, “International Journal
of Lean Thinking” 2014, vol. 5, no. 1, s. 16-31.
J.K. Liker, Droga Toyoty... op. cit., s. 67-68.
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Tabela 13. Cd.
Nadmierne lub
niewłaściwe
przetwarzanie
Nadmierny stan
zapasów
Zbędne ruchy
Defekty
Niewykorzystana
kreatywność
pracowników

Zbędne kroki w procesie przetwarzania, niewydajne przetwarzanie (np.
z wykorzystaniem złych narzędzi), zapewnianie jakości wyższej niż konieczna.
Nadwyżki surowców, pracy w toku lub wyrobów gotowych generujące
koszty transportu, magazynowania i potencjalnych uszkodzeń, bądź starzenia się.
Zbędne ruchy w toku wykonywania pracy, np. szukanie narzędzi, zbędne
przemieszczanie się pracownika na stanowisku.
Wytwarzanie wadliwych części, dokumetów oraz koszty związane z ich
naprawą, przeróbką lub korektą.
Straty czasu, pomysłów, umiejętności i możliwości wprowadzenia
usprawnień spowodowane brakiem umiejętności słuchania i angażowania pracowników.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.K. Liker, Droga Toyoty... op. cit., s. 67-68.

Należy w tym miejscu podkreślić, że wyżej opisana lista rodzajów marnotrawstwa
nie jest zamknięta i zależy w dużej mierze od rodzaju organizacji oraz realizowanych
w niej procesów.

2.2. Uwarunkowania wdrożenia lean management w szkołach
wyższych
Koncepcja lean management na przestrzeni ostatnich lat zyskała popularność
w wielu obszarach gospodarki. W literaturze przedmiotu wskazuje się na liczne pozytywne przykłady jej stosowania nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale również w usługach oraz administracji publicznej119. Zainteresowanie lean management
w szkolnictwie wyższym wiąże się z ogólnoświatowym wzrostem zainteresowania kompleksowym zarządzaniem jakością (TQM), które nastąpiło w latach 90. XX wieku. Wiele
uczelni zaczęło dostrzegać potrzebę stosowania zasad zarządzania jakością oraz podnoszenia zarówno skuteczności, jak i efektywności podejmowanych działań, aby sprostać
wymaganiom klientów, w tym zwłaszcza studentów. Obserwowana pod koniec lat 90.
krytyka TQM sprawiła, że uczelnie zaczęły zwracać uwagę między innymi na możliwość
zastosowania lean management. W ten sposób wykształciło się podejście Lean in Higher
Education (Lean HE, LHE). W. Balzer i in. podają, że pierwsze bezpośrednie odniesienia
dotyczące wykorzystania koncepcji lean w szkolnictwie wyższym można odnaleźć
w pracy J.J. Dahlgaard i P. Østergaard120, którzy rozszerzyli podejście TQM o możliwość
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Por. A. Ludwiczak, Zarządzanie procesami... op. cit., s. 40-41.
J.J. Dahlgaard, P. Østergaard, TQM and lean thinking in higher education, w: The Best on Quality, M. N. Shina
(ed.), Quality Press/American Society for Quality, vol. 11, Milwaukee 2000, s. 203-226.

60

Lean management

implementacji koncepcji lean, koncentrując się przy tym na związkach między jakością
a kosztami. Autorzy zwrócili uwagę na to, że szczupłe zarządzanie może przynieść szkolnictwu wyższemu korzyści, ale ostrzegli, że sektor wytwórczy znacznie różni się od edukacji121. Nie można więc tej koncepcji przekładać bezpośrednio z obszaru produkcji, ale
odpowiednio ją dostosować, uwzględniając różnego rodzaju bariery i ograniczenia (np.
prawne) oraz specyficzne uwarunkowania działalności uczelni. Jak wskazuje J. Maciąg,
także w Polsce szkoły wyższe zaczęły podejmować szereg inicjatyw projakościowych,
ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Przyczyniły się do tego
między innymi liczne inicjatywy i projekty międzynarodowe oraz Proces Boloński 122.
Choć w początkowej fazie koncentrowały się one niejednokrotnie wyłącznie na spełnianiu wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, to obecnie można zauważyć wiele przykładów inicjatyw „oddolnych” uczelni, ukierunkowanych na wdrażanie rozwiązań systemowych, wspierających zarządzanie jakością, w tym również przedsięwzięcia związane
z koncepcją szczupłego zarządzania.

2.2.1. Charakterystyka szkół wyższych w kontekście lean management
Uczelnie, jako jednostki wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
zobowiązane są realizować misję, która polega na zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowaniu postaw obywatelskich, uczestnictwie
w rozwoju społecznym i tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach123. Analizując
„dobre praktyki” zastosowania omawianej koncepcji w różnych ośrodkach akademickich na świecie należy również pamiętać, że systemy edukacji, w zależności od kraju,
mogą różnić się od siebie. Oznacza to, że nie zawsze rozwiązania z sukcesem wdrożone
przykładowo na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, będą
mogły być bez większych problemów zaimplementowane w Polsce. Istotnym czynnikiem ograniczającym mogą się tu okazać na przykład, wcześniej wspomniane uwarunkowania prawne lub obowiązujący w danym kraju model uniwersytetu.
Charakterystycznym elementem wyróżniającym szkoły wyższe na tle innych organizacji jest występowanie dwóch sfer: akademickiej i organizacyjnej. Pierwsza z wymienionych koncentruje się na realizacji procesów naukowych i dydaktycznych, druga zaś
na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania uczelni oraz jej rozwoju. Polskie szkoły
wyższe zazwyczaj posiadają struktury o charakterze funkcjonalnym, tj. wydzielone piony
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W.K. Balzer, D.E. Francis, T C. Krehbiel, N. Shea, A review and perspective on Lean in higher education,
“Quality Assurance in Education” 2016, vol. 24, no. 4, s. 442-462.
J. Maciąg, Ocena systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 6.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668, s. 1.
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i komórki organizacyjne, odpowiadające za realizację określonych funkcji administracyjnych (np.: Dział Spraw Studenckich, Dział Zaopatrzenia, Dział Obsługi Informatycznej,
itp.), a także wydziały, instytuty, katedry, zakłady, które odpowiadają za działalność
naukowo-dydaktyczną. M. Cieciora podkreśla ponadto, że obecnie zauważalna jest tendencja powolnej zmiany struktury funkcjonalnej na macierzową, na przykład na skutek
realizacji różnego rodzaju projektów (np. naukowo-badawczych, podnoszących jakość
organizacji pracy uczelni bądź lepsze dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy)124.
Struktury te, zwłaszcza w przypadku dużych uczelni publicznych, są bardzo rozbudowane i zbiurokratyzowane, co z punktu widzenia realizowanych w nich procesów, może
znacząco wpływać na stopień ich skomplikowania oraz generować znaczne pokłady marnotrawstwa w postaci na przykład oczekiwania na dalsze przetwarzanie lub też dublowania niektórych czynności przez różne komórki organizacyjne. W tym kontekście wartą
rozważenia propozycją jest wdrożenie podejścia procesowego, w którym zwraca się
uwagę zarówno na identyfikację jak i monitorowanie oraz doskonalenie procesów.
J. Maciąg wśród procesów w szkole wyższej wyróżnia125:
 Procesy podstawowe, które są procesami bezpośrednio tworzącymi wartość dla
klientów zewnętrznych (studentów, kandydatów, rodziców, państwo, przedsiębiorstwa, samorządy i inne podmioty, z którymi współpracuje uczelnia), i są
źródłem dochodów i zysków dla szkoły (m.in. proces dydaktyczny, proces naukowo-badawczy, proces zarządzania relacjami z otoczeniem).
 Procesy wpierające, które towarzyszą procesom podstawowym, dostarczają
danych i informacji lub regulują ich działanie. Są to procesy o charakterze regulacyjnym i decyzyjnym oraz zazwyczaj nie prowadzą do powstawania wartości
dodanej dla klienta. Autorka do tej grupy procesów zalicza: planowanie strategiczne, zarządzanie zaopatrzeniem, zarządzanie personelem i środowiskiem
pracy, zarządzanie finansami, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie wiedzą
i informacją.
Uczelnie powinny koncentrować się na doskonaleniu zarówno procesów podstawowych, ponieważ to one bezpośrednio wpływają na satysfakcję klientów zewnętrznych,
jak i wspierających, gdyż od nich zależy prawidłowe funkcjonowanie organizacji.
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M. Cieciora, Wyzwania związane z zarządzaniem procesami na uczelniach wyższych w Polsce – wybrane
zagadnienia, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2017, t. 1(25), s. 337–349.
J. Maciąg, Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu publicznymi szkołami wyższymi – wyzwania
teorii i praktyki, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2016, 47(1), s. 163-180.

62

Lean management

2.2.2. Marnotrawstwo w szkołach wyższych
Szkoły wyższe, z uwagi na szczególny charakter prowadzonej działalności, różnią się
od innych organizacji. Zdaniem J.A. Douglasa i in126. są one dostawcami usług masowych
charakteryzujących się tym, że interesariusze (np. studenci) mają niewielkie możliwości
aktywnej interwencji w zakresie zmiany treści usługi i dostosowania jej do ich indywidualnych potrzeb. Stąd też, jak już wcześniej wspomniano, w tych instytucjach nie można
bezrefleksyjnie stosować rozwiązań opracowanych na przykład dla przedsiębiorstw
produkcyjnych. Twierdzenie to odnosi się nie tylko do sposobu wykorzystania metod
i narzędzi lean management, ale również właściwej interpretacji głównych kategorii
marnotrawstwa. Zdaniem J. Maciąg systematykę źródeł marnotrawstwa należy poszerzyć między innymi o kwestie związane z przepisami prawa, nieprawidłowościami
w organizacji i zarządzaniu czy też komunikacji127. Z uwagi na to w tabeli 14 każdą z wymienionych kategorii marnotrawstwa zinterpretowano w kontekście środowiska pracy
biurowej i usługowej oraz szkoły wyższej. Opisano przy tym, nie wymienioną wcześniej
kategorię marnotrawstwa, czyli niewykorzystaną kreatywność pracowników, która
w kontekście uczelni ma szczególne znaczenie.
Tabela 14. Rodzaje marnotrawstwa w kontekście szkół wyższych
Marnotrawstwo
Charakterystyka i przykłady marnotrawstwa w szkole wyższej
Nadprodukcja
W środowisku biurowym i usługowym, charakterystycznym dla uczelni, nadprodukcję można interpretować jako wytwarzanie w procesie np. dokumentów czy też informacji w takiej ilości, której kolejny proces (odbiorca) nie
jest w stanie przetworzyć przez co tworzą się kolejki i tzw. „wąskie gardła”
np. dokumentów oczekujących na dalsze przetwarzanie. To również tworzenie dokumentów, raportów, itp., których nikt nie potrzebuje lub nie czyta,
nadmierna ilość spotkań, dyskusji czy też zbyt drobiazgowe planowanie
działań, które nie dodają wartości do finalnego wyniku procesu dla klienta.
To również nadmierne drukowanie dokumentów, z którymi można zapoznać się w wersji elektronicznej lub dublowanie obiegu dokumentów – elektronicznego i tradycyjnego. Przykłady: oferowanie usług edukacyjnych, na
które nie ma zapotrzebowania, zakup książek do biblioteki niezgodnych
z kierunkami kształcenia, drukowanie przez studentów projektów zaliczeniowych, które mogą przesłać drogą elektroniczną.
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J.A. Douglas, J. Antony, A. Douglas, Waste identification and elimination in HEIs: the role of lean thinking,
“International Journal of Quality and Reliability Management” 2015, vol. 32, no. 9, s. 970-981.
J. Maciąg, Uwarunkowania wdrożenia koncepcji Lean Service w polskich szkołach wyższych, „Zarządzanie
Publiczne” 2016, nr 33(1), s. 51-64.
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Tabela 14. Cd.
Czekanie (czas do Oczekiwanie można interpretować jako wszelkiego rodzaju przestoje zasodyspozycji)
bów (ludzkich, materiałowych, maszyn i urządzeń), w trakcie których zasoby
te nie przyczyniają się do tworzenia wartości dla klienta. Oczekiwanie pojawia się między innymi jako efekt wystąpienia zakłóceń w przepływie pracy,
jest skutkiem złego planowania i równoważenia pracy, braku przepływu ciągłego. W przypadku tego rodzaju marnotrawstwa można wyróżnić trzy
rodzaje sytuacji: ktoś czeka na kogoś (np. pracownik na decyzję kierownika),
ktoś czeka na coś (np. pracownik oczekuje na sprzęt, który się zepsuł), coś
czeka na kogoś (np. maszyna nie jest w pełni wykorzystywana, ponieważ
czeka na operatora). Przykładami tego rodzaju marnotrawstwa może być:
oczekiwanie pracownika na przydzielenie mu zadań przez przełożonego,
oczekiwanie pracownika dziekanatu na kolejne partie wniosków/dokumentów do przetworzenia, oczekiwanie dokumentów na zatwierdzenie przez
osobę uprawnioną, itp.
Zbędny transport W środowisku biurowym i usługowym zbędny transport najczęściej można
czy przewóz
dostrzec obserwując fizyczny obieg dokumentów (papierowych) przez
różne stanowiska lub komórki organizacyjne, które w przypadku mocno rozbudowanych organizacji, jakimi są uczelnie, może wykraczać poza ramy jednego budynku i obejmować kilka różnych lokalizacji na terenie miasta.
Innym przykładem tego rodzaju marnotrawstwa może być zbędne przemieszczanie się pracowników czy też studentów pomiędzy salami dydaktycznymi w różnych budynkach będące wynikiem źle ułożonego planu zajęć.
Nadmierne lub
Nadmierne lub niewłaściwe przetwarzanie związane jest z wykonywaniem
niewłaściwe
pracy, która nie przyczynia się do tworzenia wartości dla klienta i angażuje
przetwarzanie
zasoby organizacji, tworząc tym samym wrażenie „ciągłej zajętości” np. pracowników. Może generować nadmierne obciążenie pracą. Przykładami tej
kategorii marnotrawstwa jest tworzenie tych samych raportów/opracowań
przez różnych pracowników, wykorzystywanie przestarzałych form komunikacji (np. fizyczny obieg dokumentów w wersji papierowej zamiast elektronicznego).
Nadmierny stan Zapasy w środowisku biurowym i usługowym związane są najczęściej z przezapasów
chowywaniem różnego rodzaju materiałów oraz urządzeń, które nie są na
bieżąco wykorzystywane. W przypadku uczelni może to być nadmiar artykułów biurowych lub pomocy dydaktycznych, które na skutek nieprawidłowości w planowaniu zakupów pozostają niewykorzystane. Zapasy to również nadmierna ilość dokumentów, informacji i danych, która jest niepotrzebnie przechowywana. Nadmiar ten może w konsekwencji generować
zbędne ruchy, jakie pracownicy wykonują szukając jakiegoś dokumentu lub
informacji wśród innych.
Zbędne ruchy
Zbędne ruchy wynikają ze źle zorganizowanego, nieergonomicznego miejsca pracy lub nieprawidłowego zaplanowania procesu. Przykładami tego
rodzaju marnotrawstwa może być przypadkowe, nieergonomiczne rozmieszczenie sprzętu biurowego, generujące zbędne ruchy (np. drukarki),
dokumenty gromadzone i przechowywane w sposób utrudniający ich odnalezienie, bałagan na stanowisku pracy.
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Błędy i wady jakościowe są jedną z najbardziej widocznych kategorii marnotrawstwa i jednocześnie najistotniejszych, gdyż wiążą się ze obniżeniem satysfakcji klienta. Przykładami defektów w szkole wyższej mogą być pomyłki
w dokumentach, rejestrach, raportach, umowach, źle naliczone opłaty, zagubienie dokumentów studenta. Są to również błędy w materiałach dydaktycznych udostępnianych studentom, przestarzały, nieaktualny program nauczania, przekazywanie błędnych lub niekompletnych informacji.
Niewykorzystana Niewykorzystana krestywność pracowników jest często uważana za jedną
kreatywność
z najtrudniejszych kategorii marnotrawstwa. Ten rodzaj straty wynika miępracowników
dzy innymi z braku lub złego systemu motywacji pracowników ukierunkowanego na proces ciągłego doskonalenia, braku pracy zespołowej, nie
uwzględniania propozycji pracowników w trakcie projektowania usprawnień. Przykładem niewykorzystanej kreatywności pracowników na uczelni
może być nieuwzględnianie pomysłów i uwag pracowników bezpośrednio
zajmujących się obsługą studentów (np. pracowników dziekanatów) w trakcie opracowywania nowych procedur związanych z obsługą studenta.
Defekty

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.K. Liker, Droga Toyoty... op. cit., s. 67-68.

W tabeli 14 zaprezentowano interpretację sformułowanych w Toyocie klasycznych
kategorii marnotrawstwa w kontekście szkół wyższych. W literaturze przedmiotu można
jednak odnaleźć inne klasyfikacje marnotrawstwa, wpisujące się w specyfikę uczelni.
I tak przykłaowo Z. Randor i in. w odniesieniu do usług wśród podstawowych kategorii
marnotrawstwa wymieniają: opóźnienia, powielanie, niepotrzebny ruch, niejasną komunikację, nieprawidłowe zapisy, utracone szanse, błędy oraz ludzi128. Warto również
dodać, że uczelnie jako instytucje publiczne, zobowiązane są poza wymaganiami klientów uwzględniać również wymagania prawne, które często stanowią barierę ograniczającą możliwości usprawniania procesów i eliminowania marnotrawstwa.

2.2.3. Przykłady zastosowania lean management w szkołach wyższych
Analiza literatury wskazuje na dwa ogólne nurty badań odnoszące się do szczupłego
zarządzania w szkołach wyższych. Pierwszy z nich dotyczy koncentracji na pojedynczych
inicjatywach usprawniających, do których W.K. Balzer i in.129 zaliczają doświadczenia
osób lub jednostek organizacyjnych, które stosując zasady szczupłego zarządzania,
wdrażają projekty usprawniające np. procesy administracyjne lub projektują kursy dla
studentów. W tabeli 15 zaprezentowano wybrane publikacje opisujące powyższe inicjatywy oraz wyniki wprowadzonych zmian.
128
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Z. Radnor, P. Walley, A. Stephens, G. Bucci, Evaluation of the Lean Approach to Business Management and
its use in the Public Sector, “Scottish Executive Social Research” 2006, s. 3-28, https://www.academia.edu/
882686/Evaluation_of_the_Lean_approach_to_business_management_and_its_use_in_the_public_sector
(dostęp: 12.08.2021).
W.K. Balzer, D.E. Francis, T.C. Krehbiel, N. Shea, A review and perspective on Lean in higher education, “Quality Assurance in Education” 2016, vol. 24, no. 4, s. 442-462.
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Tabela 15. Przykłady zastosowania lean management w szkołach wyższych
w obszarze doskonalenia procesów
Autor/
autorzy
M.L. Emiliani
(2004)

Cel badań/ cel artykułu Kraj/podmiot badań
/obszar stosowania
Poprawa spójności mię- USA,
dzy tym, co było naucza- Lally School of Manne na kursie, a sposobem, agement and Techw jaki kurs był prowa- nology,
dzony, eliminacja marno- kursy dla studentów.
trawstwa, poprawa jakości i trafności materiałów
szkoleniowych oraz dostarczanie większej wartości w oczach studentów.

G. Alexander, Skrócenie czasu przeJ.H. Williams pływu zasobów biblio(2005)
tecznych od momentu
przyjęcia książki do dostarczenia jej na regał.

USA,
Wichita
State
University,
przepływ zasobów
bibliotecznych.

A.K. Dey
(2007)

Zwiększenie poziomu satysfakcji rekruterów poprzez wzbogacenie procesu uczenia się studentów i uczynienie ich „zatrudnialnymi studiami
MBA”.

Indie
Birla Institute of
Management Technology, Indie,
program
studiów
MBA na prywatnej
uczelni.

N.J. Kress
(2008)

Usprawnienie kluczowych
procesów z wykorzystaniem szczupłego myślenia.

M.S. Doman
(2011)
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USA,
The University of
Chicago's
Joseph
Regenstein Library
Bookstacks Department,
procesy w bibliotece
uniwersyteckiej.
Wykazanie, że zasady USA,
i praktyki lean stosowa- Oakland University,
ne w przemyśle mogą procesy administrabyć stosowane w celu
cyjne w uczelni, studenci.

Wyniki badań/ wnioski
Wyniki wskazują na wyższy poziom zadowolenia studentów,
po części dzięki jaśniejszym
oczekiwaniom, mniejszej niejasności dotyczącej wykładów
i zadań, standardowym formatom zadań, wygładzaniu zadań
indywidualnych i zespołowych
w ciągu semestru oraz lepszemu zarządzaniu czasem
uczniów zarówno w klasie, jak
i poza nią.
Czas realizacji analizowanego
procesu został skrócony z 25 do
15 dni. Zespół doszedł do wniosku, że warsztaty przyspieszonego doskonalenia, zrealizowane w oparciu o doświadczenia firmy Boening, przyniosły
korzystne wyniki i sugeruje zastosowanie ich w innych jednostkach bibliotecznych.
Przeprowadzono krytyczną analizę wszystkich podejmowanych
działań w kontekście wartości
dodanej i wyeliminowano te
zbędne. Uzyskano pozytywne
wyniki związane z obniżeniem
kosztów oraz liczby firm rekrutacyjnych wymaganych do obsługi 100 studentów.
Przejście z modelu reaktywnego na myślenie odchudzone
przyniosło radykalną poprawę
wydajności w obszarze zarządzania zasobami bibliotecznymi.

Wykazano, że grupa studentów
może szybko nauczyć się podstawowych zasad, narzędzi
i praktyk lean oraz wzmocnić tę
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M. El-Sayed,
J. El-Sayed,
J. Morgan,
T. Cameron
(2011)

poprawy procesów administracyjnych szkolnictwa wyższego poprzez
innowacyjne i angażujące doświadczenie edukacyjne z udziałem studentów studiów licencjackich.
Wykorzystanie zasad lean Programy edukacyjdo kierowania opracowy- ne i procesy oceny
waniem programów edu- kursów.
kacyjnych i procesami
oceny kursów.

wiedzę, stosując ją w pracy zespołowej ukierunkowanej na
rozwiązywanie rzeczywistych
problemów na uniwersytecie.

Identyfikacja ograniczeń Polska, szkoła wyżwystępujących we wdra- sza, proces dyplożaniu LHE, a szczególnie mowania studenta.
podstawowej techniki stosowanej w tej koncepcji
– Mapowania Strumienia Wartości.

Zidentyfikowano szereg teoretycznych i praktycznych problemów w stosowaniu VSM na
uczelni wyższej, do których zaliczono: problematykę definiowania oraz pomiaru wartości,
trudności z określeniem czynności składających się na przepływy strumieni wartości oraz
pomiar czasu i innych wskaźników stosowanych w mapowa-

Omówiono proces przepływu
w projektowaniu celów edukacyjnych i wyników od poziomu
programu do celów i wyników
nauczania oraz dodatkowe procesy ustalania kryteriów wydajności i celów oceny.
W.W. Fisher, Wykorzystanie mapowa- Proces doradztwa Po analizie aktualnych proceS. Barman,
nia strumienia wartości akademickiego.
dur zaproponowano usprawP.L. Killings- (VSM) do usprawnienia
nienia procesów doradczych.
worth (2011) procesu doradztwa akademickiego.
C. Dragomir, Identyfikacja w jaki spo- Wielka Brytania,
Badania wykazały, że istnieje
F. Surugiu
sób koncepcja lean jest Russell
Group wiele możliwości doskonalenia,
(2013)
dostosowana do specy- universities, kultura które uzasadniają wdrażanie
fiki procesów szkolnic- zmiany, rewizja pro- lean na uczelniach. Mogą pojatwa wyższego i jest cesów i praktyk, wić się problemy ze zrozumiewdrażana na uniwersy- usprawnienia pracy niem potrzeby zastosowania
tetach.
personelu.
szczupłego zarządzania, ponieUSA, University of waż ludzie generalnie są nieCentral Oklahoma, chętni do zmian. Pozytywne
procesy administra- wyniki osiągane przy usprawcyjne.
nianiu procesów z wykorzystaUSA, University of niem lean pomagają w ustaleMinnesota, procesy niu odpowiedniej strategii,
na uniwersytecie, która może przyczynić się do
biuro obsługi i ciąsukcesu wdrożenia tej koncepcji.
głego doskonalenia.
J. Maciąg
(2016)
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D.C. Bojacá
Torres,
I.A. Castiblanco
Jiménez,
J.R. Chacón
Vargas
(2019)

Zmniejszenie strat i problemów wynikających
z niewystarczających
szkoleń, braku nadzoru
i doświadczenia, systematycznych pomiarów
wydajności, odpowiedzialności, dostępności
materiałów i ogólnego
braku systematycznej
dyspozycji laboratorium
i sprzętu.
J. Julião,
Identyfikacja wykorzyM.C. Gaspar stania lean thinking i
(2021)
transformacji cyfrowej w
przeprojektowaniu
usług instytucji szkolnictwa wyższego oraz poprawa wydajności i włączenie nowych zaleceń
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa ze względu
na sytuację pandemiczną.
C.C.E.
Dokonanie oceny laboMuiambo,
ratorium szkoleniowego
I. M. Joao,
analityków chemicznych
H.V.G. Navas w zakresie stosowania
(2021)
szczupłego zarządzania
oraz
identyfikowania
głównych rodzajów marnotrawstwa a także ustanowienie priorytetowych
obszarów
interwencji
ukierunkowanej na wyszczuplenie procesów.

Hiszpania, Escuela
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, procesy rejestrowania i wypożyczania narzędzi i sprzętu laboratoryjnego.

Portugalia, Portuguese University, usługi akademickie.

Portugalia, Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa, procesy w laboratorium
chemicznym.

niu procesów. Ponadto zidentyfikowano bariery organizacyjne oraz kulturowe tj. brak
umiejętności pracy zespołowej,
nieumiejętne zarządzanie zmianą, opory przed dzieleniem się
informacją oraz obawa przed
utratą pracy.
Osiągnięte wyniki zastosowania lean wskazują na istotną
poprawę w perspektywie
krótko- i średnioterminowej
w usprawnianych procesach.
Analizowany przypadek wykazuje pozytywne wyniki z potencjałem bycia wzorem dla innych organizacji w sektorze
w zakresie sposobu wdrożenia
rozwiązań szczupłego zarządzania.
Przedstawiono specjalną mapę
drogową, mającą na celu pomoc we wdrażaniu procesu
transformacji cyfrowej w ramach studenckich usług akademickich. Wykazano, że lean
thinking pobudza cyfrową
transformację usług.

Studium przypadku pozwoliło
na zdiagnozowanie marnotrawstwa w procesach (w tym nadmiernyego transportu, oczekiwania i usterek), zrozumienie
dojrzałości lean management
w laboratorium dydaktycznym
i pomogło określić priorytetowe obszary interwencji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M.L. Emiliani, Improving business school courses by applying
lean principles and practices, “Quality Assurance in Education” 2004, vol. 12, no. 4, s. 175-187; G. Alexander,
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J.H. Williams, The impact of an accelerated improvement workshop on ordering and receiving, “Library Collections, Acquisitions, and Technical Services” 2005, vol. 29, no. 3, s. 283-294; A.K. Dey, A lean approach to
improve course curriculum of MBA, “Business Perspective” 2007, vol. 9, no. 2, s. 109-128; N.J. Kress, Lean
thinking in libraries: a case study on improving shelving turnaround, “Journal of Access Services” 2008, vol.
5, no. 1, s. 159-172; M.S. Doman, A new lean paradigm in higher education: a case study, “Quality Assurance
in Education” 2011, vol. 19, no. 3, s. 248-262; M. El-Sayed, J. El-Sayed, J. Morgan, T. Cameron, Lean program
and course assessments for quality improvement, “International Journal of Process Education” 2011, vol. 3,
no. 1, s. 65-72; W.W. Fisher, S. Barman, P.L. Killingsworth, Value stream mapping for improving academic
advising, “International Journal of Information and Operations Management Education” 2011, vol. 4, no. 1,
s. 45-59; C. Dragomir, F.Surugiu, Implementing lean in a higher education university, “Constanta Maritime
University’s Annals” 2013, vol. 13, no. 18, s. 279-282; J. Maciąg, Mapowanie strumienia wartości w procesie
kształcenia w szkole wyższej: wyzwania teorii i praktyki, [w:] Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje
w gospodarce, T. Wawak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 116-126;
D.C. Bojacá Torres, I.A. Castiblanco Jiménez, J.R. Chacón Vargas, Design of a Framework for Lean Implementation in Higher Education Labs, “Revista Ingenierías” 2019, vol. 19, no. 36, s. 143-166; J. Julião, M.C. Gaspar,
Lean thinking in service digital transformation, “International Journal of Lean Six Sigma” 2021, vol. 12, no.
4, s. 784-799; C.C.E. Muiambo, I.M. Joao, H.V.G. Navas, Lean waste assessment in a laboratory for training
chemical analysts for the pharmaceutical industry, “International Journal of Lean Six Sigma” 2021, 14 June
2021.

Analiza zaprezentowanych w powyższej tabeli studiów przypadku wskazuje na trzy
ogólne obszary działalności uczelni, w których wykorzystano metody i narzędzia lean
management do usprawniania procesów. Pierwszym z nich jest obszar związany z przygotowywaniem programów studiów, czy też kursów dla studentów. Badania te pokazują, że koncentracja na wartości dla studenta i wyeliminowanie marnotrawstwa może
przyczynić się do lepszego dostosowania zarówno programów studiów jak i poszczególnych kursów do potrzeb i oczekiwań studentów, wpływając tym samym na ich satysfakcję. Pozytywnym efektem zastosowania omawianej koncepcji może być również lepsze
i bardziej elastyczne dostosowywanie kierunków studiów do aktualnych wymagań rynku
pracy. Kolejnym obszarem, w którym często stosuje się metody i narzędzia lean, są procesy związane z obsługą zasobów bibliotecznych. W dwóch przedstawionych wyżej przypadkach udało się uzyskać znaczne skrócenie czasu realizacji tych procesów. Warto
w tym miejscu zauważyć, że analiza omawianego obszaru obsługi zasobów bibliotecznych przypomina w pewnym stopniu analizę procesu produkcyjnego. W obu przypadkach można wyróżnić dwa rodzaje przepływu w ramach strumienia wartości (np. usługi
wypożyczenia książki), tj. fizyczny przepływ materiałów (np. książek) oraz przepływ informacji. Ostatnią grupę, w przypadku której dokonano zmian usprawniających z wykorzystaniem szczupłego zarządzania, stanowią procesy administracyjne, włączając w to
obsługę administracyjną studentów oraz doradztwo akademickie.
Drugi nurt stanowią badania odnoszące się do doświadczeń uczelni, związanych
z wdrażaniem koncepcji szczupłego zarządzania w ujęciu systemowym. Dotyczą one na
przykład aspektów związanych z kulturą organizacyjną czy stosowanymi rozwiązaniami
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w obszarze ciągłego doskonalenia. W tabeli 16 zaprezentowano wybrane publikacje opisujące wyżej wymienione aspekty. W literaturze przedmiotu można odnaleźć ponadto
wiele opracowań o charakterze koncepcyjnym, które wskazują kierunki działań, jakie
powinny obierać uczelnie wyższe, podążające ścieżką lean.
Tabela 16. Doświadczenia szkół wyższych w zakresie wdrażania koncepcji
lean management
Autor/
autorzy
C.L.
Comm,
D.F.X.
Mathaisel
(2005)

Cel badań/ cel artykułu

Kraj/podmiot badań
/obszar stosowania
Identyfikacja stosowania kon- USA, 18 uniwersycepcji lean i zrównoważo- tetów zlokalizowanego rozwoju w szkolnictwie nych w północnowyższym.
wschodnich Stanach
Zjednoczonych,
pracownicy uczelni.

C.L.
Comm,
D.
Mathaisel
(2005)

Identyfikacja potrzeby stosowania koncepcji doskonalenia procesów w szkołach wyższych.

USA, 18 uniwersytetów zlokalizowanych w północnowschodnich Stanach
Zjednoczonych,
pracownicy uczelni.
P.
Identyfikacja
doświadczeń USA, Wielka BrytaHines,
i wyników wdrożenia lean nia, kluczowi praS.
management na uniwersyte- cownicy
jednej
Lethbridge tach.
z uczelni, witryny
(2008)
internetowe uniwersytetów w USA
i Wielkiej Brytanii.
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Wyniki badań/ wnioski
Badania wykazały, że uczelnie
wyższe koncentrowały się głównie na inicjatywach związanych
z redukcją kosztów lub ograniczaniem budżetu. Autorzy zwracają uwagę, że chociaż podejmowane inicjatywy nie były realizowane ze świadomością, że wdrażają „odchudzone” praktyki, ich
stosowanie często prowadziło
do zmniejszenia ilości marnotrawstwa, poprawy wydajności
operacyjnej i przyczyniały się do
zrównoważonego rozwoju uczelni.
Zidentyfikowano dobre praktyki
instytucjonalne w zakresie lean,
które zdaniem badanych przyczynią się do zrównoważonego
rozwoju uczelni.
Badania wykazały, że na uniwersytetach istnieje duży potencjał
poprawy wartości dla klientów
i wyeliminowania marnotrawstwa. Chociaż wielu pracowników uczestniczących w projektach było entuzjastycznie nastawionych do działań doskonalących zauważono, że trudniej jest
zmienić środowisko akademickie
niż wiele innych środowisk lean.
Strategia i struktury uniwersyteckie nie sprzyjają wprowadzaniu zmian.

Lean management

Tabela 16. Cd.
Z.
Radnor,
G.
Bucci
(2011)

Identyfikacja
doświadczeń Wielka
Brytania,
i wyników wdrożenia lean pięć przypadków –
management.
szkoły biznesu i uniwersytety.

E.
Thirkell,
I.
Ashman
(2014)

Identyfikacja roli i funkcji za- Wielka
Brytania,
sobów ludzkich w ułatwianiu dwa uniwersytety,
wdrożenia lean manage- pracownicy uczelni.
ment.

T.C.
Opisano ogólnouczelnianą, USA, Miami UniverKrehbiel, wieloletnią inicjatywę wdro- sity in Oxford.
A.W.
żenia lean higher education.
Ryan,
D.P.
Miller
(2015)

A.J.
Thomas,
J.
Antony,
M.
Francis,
R.
Fisher
(2015)

Porównanie wdrożenia lean Wielka
Brytania,
w różnych typach instytucji Further Education
edukacyjnych oraz ocena dy- Institutions.
namiki organizacyjnej i użyteczności narzędzi lean w badanych jednostkach. Próba
ustalenia jakie kluczowe cechy i problemy mają FEI

Badanie wykazało pozytywne
wyniki pod względem doświadczenia personelu i studentów
w procesie implementacji lean.
Znaleziono bardzo niewiele dowodów dotyczących kosztów
i oszczędności związanych z wdrażaniem szczupłego zarządzania –
jest to kwestia, którą należy się
zająć, aby wspierać rozwój
i trwałość LM w dłuższej perspektywie.
Wyniki badań pokazują, że istnieją problemy ze zrozumieniem, komunikacją i stosowaniem lean thinking w szkolnictwie wyższym. Mimo że systemy
zasobów ludzkich są istotnymi
aspektami lean, specjaliści ds.
zasobów ludzkich są wykluczeni
z uczestnictwa we wdrażaniu tej
koncepcji. W konsekwencji głębokość i zakres stosowania lean
w obu badanych instytucjach
jest ograniczony.
Odnotowano postęp w zakresie
przyrostu wydajności, oszczędności kosztów i trwałości środowiskowej. Dzięki strategii lean
przeszkolono ponad 1400 pracowników i ukończono 369 projektów usprawniających, które
zaowocowały poprawą finansową o wartości ponad 27,2 mln
USD. Ponadto ponad 35% zrealizowanych projektów bezpośrednio wspierało zieloną inicjatywę
uczelni.
Wykazano, że chociaż FEI miały
znacznie większe doświadczenie
w projektowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu inicjatyw lean,
infrastruktura organizacyjna i dynamika prowadząca do wprowadzania szczupłego zarządzania
w FEI były mniej zakorzenione

71

Rozdział II

Tabela 16. Cd.
(Further Education Institutions) w związku implementacją szczupłego zarządzania
i czy uczelnie mogą uczyć się
od tych instytucji.

T.
Waterbury
(2015)

Identyfikacja wyzwań i wniosków wyciągniętych z wdrażania LM w szkolnictwie wyższym.

S.
Höfer,
J.
Naeve
(2017)

Pokazanie, w jaki sposób stra- Niemcy, ESB Busitegia lean może być stoso- ness School, Reutwana w środowiskach uni- lingen University.
wersyteckich.

A.
Allaoui,
R.
Benmoussa
(2020)

Diagnoza postaw pracowni- Maroko, pięć uników szkolnictwa wyższego wersytetów publiczwobec zmian związanych nych.
z zastosowaniem lean management.
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USA, trzy lokalne
szkoły wyższe i cztery czteroletnie uniwersytety, administratorzy i koordynatorzy wdrażania
lean.

w kulturze tych instytucji, niż początkowo sądzono. Okazało się,
że chociaż uczelnie generalnie
wolniej dochodziły do wyznaczonych celów doskonalenia, to zauważono w nich większą chęć do
rozwijania inicjatyw lean w sposób bardziej systematyczny i holistyczny, mimo że niektóre projekty znajdowały się na bardzo
wczesnym etapie realizacji.
Zidentyfikowano i omówiono
elementy organizacyjne i osobiste, a także siedem krytycznych
pytań do rozważenia przed
wdrożeniem LM. Krytyczne pytania do refleksji obejmują: Kto będzie nadzorował inicjatywę
lean? Jak zostaną przydzielone
zasoby ludzkie i finansowe?
Kiedy i jak będą oferowane możliwości rozwoju zawodowego
starszym liderom, facylitatorom
i pracownikom? Jak facylitatorzy
będą dalej rozwijać swoje umiejętności? Jak będą wybierane
projekty? W jaki sposób myślenie lean zostanie wprowadzone
do wydziałów akademickich?
Autorzy ustalili, że lean daje
szansę na poprawę zarządzania
instytucjami szkolnictwa wyższego. Wymaga to zaangażowania ze strony kierownictwa
uczelni, mającego na celu przekonanie wszystkich zainteresowanych stron, że kultura lean pomaga organizacjom lepiej dostosowywać się do szybko zmieniającego się otoczenia.
Wyniki badań wskazują, że zarówno czynniki indywidualne jak
i organizacyjne oraz grupowe
mają pozytywny wpływ na postawy pracowników wobec
zmian związanych z LM, ale czynniki indywidualne są ważniejsze
od pozostałych.

Lean management

Tabela 16. Cd.
S.
Simonyte,
R.
Adomaitiene,
D.
Ruzele
(2021)

Identyfikacja światowych doświadczeń z wdrażaniem LM
w instytucjach szkolnictwa
wyższego oraz dzielenie się
najlepszymi praktykami wdrażania lean HE.

Eksperci i praktycy
współpracujący w ramach grupy LHE
w trzech dywizjach
kontynentalnych:
Europa, Ameryka
i Australazja
(www.leanhehub.ac.uk)

W badaniu stwierdzono, że
główną barierę we wdrażaniu
lean stanowi złożoność społeczności akademickiej i jej procesów. Ponadto podkreśliło, że
lean determinuje pozytywne
zmiany w instytucjach i że silne
przywództwo, zaangażowanie najwyższego kierownictwa, a także
dobra komunikacja i praca zespołowa były kluczem do udanego
wdrożenia szczupłego zarządzania.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: C.L. Comm, D.F.X. Mathaisel, A case study in applying lean sustainability concepts to universities, “International Journal of Sustainability in Higher Education” 2005, vol.
6, no. 2, s. 134-146; C.L. Comm, D.F.X. Mathaisel, An exploratory study of best lean sustainability practices
in higher education, “Quality Assurance in Education” 2005, vol. 13, no. 3, s. 227-240; P. Hines, S. Lethbridge, New development: creating a lean university, “Public Money & Management” 2008, vol. 28, no. 1,
s. 53-56; Z. Radnor, G. Bucci, Analysis of Lean Implementation in UK Business Schools and Universities, Association of Business Schools, London 2011; E. Thirkell, I. Ashman, Lean towards learning: connecting lean
thinking and human resource management in UK higher education, “International Journal of Human Resource Management” 2014, vol. 25, no. 21, s. 2957-2977; T.C. Krehbiel, A.W. Ryan, D.P. Miller, Lean learning: University’s challenges lead to $ 27.2 million in cost improvements, “Quality Progress” 2015, vol. 48,
no. 2, s. 39-45; A.J. Thomas, J. Antony, M. Francis, R. Fisher, A comparative study of lean implementation in
higher and further education institutions in the UK, “International Journal of Quality and Reliability Management” 2015, vol. 32, no. 9, s. 982-996; T. Waterbury, Learning from the pioneers: a multiple-case analysis of implementing lean in higher education, “International Journal of Quality and Reliability Management” 2015, vol. 32, no. 9, s. 934-950; S. Höfer, J. Naeve, The application of lean management in higher
education, “International Journal of Contemporary Management” 2017, vol. 16, issue 4, s. 63-80; A. Allaoui,
R. Benmoussa, Employees’ attitudes toward change with Lean Higher Education in Moroccan public universities, “Journal of Organizational Change Management” 2020, vol. 33, no. 2, s. 253-288; S. Simonyte, R. Adomaitiene, D. Ruzele, Experience of lean application in higher education institutions, “International Journal
of Lean Six Sigma” 2021, vol. 00, no. 00, https:// www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJLSS-112020-0208/full/html (dostęp: 25.11.2021).

Zaprezentowane w powyższej tabeli badania wskazują istotne obszary problemowe
związane z implementacją lean management w szkolnictwie wyższym. Wymienia się
w nich specyficzne uwarunkowania wdrożenia tej koncepcji w środowisku akademickim, na które składają się m.in. przywództwo, kultura organizacyjna oraz zasoby ludzkie
i poziom ich zaangażowania w proces ciągłego doskonalenia. Podkreśla się ponadto rolę
lean management w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju uczelni. W. Balzer i in.
zauważają, że wdrożenie lean w szkole wyższej jest poważnym przedsięwzięciem, które
ma największe znaczenie, jeśli obejmuje planowanie strategiczne. Wymaga to zaangażowanego kierownictwa, organizacyjnego uczenia się na wszystkich poziomach instytucjonalnych i znaczących zmian kulturowych w miejscu pracy. Lokalne inicjatywy mogą
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służyć jako oddolne środki zachęcające do szerszego stosowania LHE w całej instytucji130.
Ważnym jest zatem aby, planując implementację szczupłego zarządzania w organizacji,
umiejętnie połączyć podejście systemowe i procesowe. Dzięki wprowadzeniu właściwych ram systemowych możliwe będzie w długim okresie czasu utrzymanie zaangażowania ludzi w proces ciągłego doskonalenia, nawet wówczas gdy wraz z rozwojem organizacji efekty usprawnień nie będą już tak „spektakularne” jak na początku.
Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu szczupłego zarządzania w szkołach
wyższych wskazują na to, że może ono przyczyniać się do poprawy ich funkcjonowania,
zwłaszcza w obszarze realizowanych przez nie usług. Poprzez identyfikację i analizę procesów pod kątem eliminowania marnotrawstwa można znacząco ograniczyć czas oraz
koszty ich realizacji. Ponadto dzięki stabilizowaniu i standaryzacji strumieni wartości
można ograniczyć liczbę popełnianych błędów, a tym samym poprawić skuteczność
i efektywność zarówno usług edukacyjnych jak i administracyjnych. Pomimo wielu korzyści jakie niesie za sobą stosowanie omawianej koncepcji, badacze wskazują również
na pojawiające się problemy związane z wykorzystywaniem jej w praktyce. E. Thirkell
i I. Ashman zwracają przykładowo uwagę na opór jaki zaobserwować można było w środowisku akademickim w Wielkiej Brytanii i USA podczas wdrażania lean management,
który ich zdaniem mógł być wynikiem wyjątkowości i społecznej tradycji uniwersytetów.
W niektórych brytyjskich uczelniach można było dostrzec przekonanie, że urynkowienie
i menadżeryzm mogą przyczyniać się do podziałów i napięć pomiędzy pracownikami
oraz ograniczać wolność akademicką131.
Z przeprowadzonej analizy literatury wynika, że istnieją przesłanki wskazujące na
wymierne korzyści zastosowania szczupłego zarządzania w szkolnictwie wyższym.
W trakcie planowania implementacji należy jednak wziąć pod uwagę szereg uwarunkowań charakterystycznych dla tego sektora, jak na przykład ograniczenia prawne, specyficzny charakter świadczonych usług edukacyjnych czy też stosunkowo duży i zróżnicowany, w porównaniu do firm komercyjnych, zakres realizowanych zadań oraz stopień
rozbudowania struktur organizacyjnych. Ponadto, jak zauważa W. Balzer i in., koncepcja
ta ma znaczącą i wymierną wartość, gdy jest stosowana do usprawnienia zarówno działalności akademickiej jak i administracyjnej. Takie ulepszenia są skuteczne zarówno na
poziomie wydziału/jednostki jak i w całej instytucji. Jednak zaznaczają oni, że w literaturze brakuje przekonujących, opartych na dowodach wniosków dotyczących ogólnego
wpływu i skuteczności inicjatyw lean w szkolnictwie wyższym132.

130
131
132

W.K. Balzer, D.E. Francis, T.C. Krehbiel, N. Shea, A review and perspective… op. cit., s. 456.
E. Thirkell, I. Ashman, Lean towards… op. cit.
W.K. Balzer, D.E. Francis, T.C. Krehbiel, N. Shea, A review and perspective… op. cit., s. 455.
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Podsumowując badania literaturowe można stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich
lat stworzone zostały podwaliny koncepcyjne wspierające wdrażanie szczupłego zarządzania w szkolnictwie wyższym. Ramy te stanowią dobrą podstawę do ciągłego doskonalenia procesów na uczelni z wykorzystaniem zasad lean. Niemniej jednak powinny one
każdorazowo dostosowywać proponowane rozwiązania do swojego indywidualnego
charakteru i potrzeb. Potrzeby te mogą być różne, na przykład z uwagi na wielkość i stopień rozbudowania struktur organizacyjnych poszczególnych szkół wyższych.

2.3. Główne podejścia służące wdrażaniu lean management
w szkołach wyższych
Szczupłe zarządzanie to w pewnym sensie strategia biznesowa, której nie należy
utożsamiać z zestawem narzędzi stosowanych wyrywkowo, od czasu do czasu. Lean to
gotowość na każdym poziomie hierarchii do kwestionowania własnego zachowania,
uczenia się na błędach i ciągłego opracowywania nowych rozwiązań w kierunku procesów bezodpadowych133. Kompleksowe zarządzanie organizacją ukierunkowane na jej
wyszczuplenie wymaga zatem zastosowania zarówno podejścia systemowego jak i procesowego. Na korzyści z łącznego stosowania obu podejść wskazuje między innymi
norma ISO 9001, w której zapisano, że „zrozumienie i zarządzanie powiązanymi ze sobą
procesami jako systemem przyczynia się do skuteczności i efektywności organizacji
w osiąganiu zamierzonych wyników”134. Można zatem stwierdzić, że podejście systemowe łączy się z podejściem procesowym, którego stosowanie jest jedną z fundamentalnych zasad koncepcji lean. W podrozdziale opisano możliwości zastosowania szczupłego zarządzania w uczelniach w ujęciu systemowym oraz z punktu widzenia procesu.
Należy jednak pamiętać, że aby zapewnić szkołom wyższym sukces wynikający z zastosowania LHE, należy te dwa podejścia stosować łącznie.

2.3.1. Wdrażanie lean management w ujęciu systemowym
System według W.E. Deminga to „zbiór funkcji lub czynności (podprocesów, etapów
– nazywanych elementami systemu) w firmie, które współdziałają na rzecz celów tej
firmy”135. Ponadto jak podaje norma ISO 9001 „zrozumienie i zarządzanie powiązanymi

133
134
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S. Höfer, J. Naeve, The application of… op. cit.
PN-EN ISO 9001:2015… op. cit., s. 6.
W.J. Latzko, D.M. Saunders, Cztery dni z dr Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998, s. 35.
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ze sobą procesami jako systemem przyczynia się do skuteczności i efektywności organizacji w osiąganiu zamierzonych wyników”136. Można zatem stwierdzić, że podejście
systemowe łączy się z podejściem procesowym, którego stosowanie jest jedną z fundamentalnych zasad koncepcji lean. Warto w tym miejscu wspomnieć o słowach jednego
z współtwórców koncepcji lean. Prezes Toyota Motor Company F. Cho zapytany przez
J.K. Likera o to co przyczyniło się do niezwykłego sukcesu tej firmy odpowiedział: „Kluczem do drogi Toyoty i tym, co wyróżnia naszą firmę, nie jest żaden szczególny element.
(...) Ważne jest natomiast to, aby połączyć wszystkie elementy w system. Trzeba to robić
co dzień i bardzo konsekwentnie – nie w zrywach”137. W tym cytacie zawarł on bardzo
istotne przesłanie – a mianowicie aby odnieść sukces w szczupłym zarządzaniu, należy
stworzyć rozwiązania systemowe, które zapewnią utrzymanie właściwej jakości oraz
skuteczności i efektywności organizacji w długim okresie.
Menedżerowie stosujący lean management w fabrykach Toyoty, czyli w miejscu
narodzin tej koncepcji, aby usprawnić dzielenie się wiedzą w obszarze stosowanych
przez firmę rozwiązań systemowych, stworzyli model domu systemu produkcyjnego.
Jego zadaniem było zobrazowanie w sposób kompleksowy wszystkich elementów, które
wspólnie przyczyniają się do realizacji celów szczupłego zarządzania. Na przestrzeni lat
powstało wiele wersji „domów”, o różnym stopniu rozbudowania i uszczegółowienia.
W literaturze przedmiotu odnaleźć można modele interpretowane zarówno w kontekście przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. Na rysunku 7 zaprezentowano klasyczny model systemu produkcyjnego Toyoty (ang. Toyota Production System – TPS),
który następnie omówiono w kontekście możliwości zastosowania poszczególnych jego
elementów w szkołach wyższych.
Istotą systemu produkcyjnego Toyoty jest to, że wszystkie jego elementy działają na
rzecz całości, wzajemnie się wzmacniając138 w dążeniu do realizacji celów systemu, którymi są najwyższa jakość, najniższe koszty, najkrótszy czas realizacji, bezpieczeństwo
oraz utrzymanie wysokiego morale pracowników. W centrum modelu znajduje się ciągłe
doskonalenie (kaizen), na które bezpośrednio oddziałują ludzie i praca zespołowa oraz
koncentrowanie się na ograniczaniu strat. Filarami systemu jest koncepcja „dokładnie
na czas” oraz jidoka oznaczająca, że nie należy dopuścić do przejścia defektów na
kolejne stanowisko. Fundamentem systemu są z kolei: wyrównane wytwarzanie (hejunka), stabilizacja i standaryzacja procesów, zarządzanie wizualne oraz ogólna koncepcja drogi Toyoty. Zaprezentowanej na rys. 6 klasycznej wersji domu Toyoty nie można
bezpośrednio przełożyć na grunt uczelni wyższych, gdyż jest on dedykowany systemom
produkcyjnym, skoncentrowanym na wytwarzaniu dóbr materialnych.
136
137
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PN-EN ISO 9001:2015... op. cit., s. 6.
J.K. Liker, Droga Toyoty... op. cit., s. 16.
Ibidem, s. 73.
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Najwyższa jakość - najniższe koszty - najkrótszy czas
realizacji - największe bezpieczeństwo - najwyższe morale
dzięki skracaniu strumienia wartości przez eliminację strat

Just in time
- Planowanie czasu taktu
- Ciągły przepływ
- System ciągnięcia
- Szybkie przestawianie
procesów
- Zintegrowana logistyka

Ludzie i praca zespołowa
- Selekcja
- Wspólne cele

- Decyzje w drodze konsensusu
- Szkolenia krzyżowe

Ciągła poprawa
Ograniczanie strat

- Genchi genbutsu
- Wyczulenie na straty

- 5 Why?
- Rozwiązywanie problemów

Jidoka
(Jakość wbudowana w
stanowisko pracy)
Uwidacznianie
problemów
- Automatyczne
przerywanie pracy
- Andon
- Rozdzielenie człowieka
i maszyny
- "Błędoodporność"
- Kontrola jakości
wbudowana w
stanowisko pracy
- Rozwiązywanie
problemów

Wyrównane wytwarzanie
Stabilne i zestandaryzowane procesy
Zarządzanie wizualne
Ogólna koncepcja drogi Toyoty

Rysunek 6. System produkcyjny Toyoty
Źródło: J.K. Liker, Droga Toyoty... op. cit., s. 73.

Analizę modelu Toyoty w kontekście szkolnictwa wyższego warto rozpocząć od
fundamentów. Pierwszym z nich jest hejunka, polegająca na wyrównywaniu harmonogramów pracy w taki sposób, aby zapewnić ciągłość przepływu, zminimalizować kolejki
(wąskie gardła), w których przykładowo gromadzą się dokumenty oczekujące na dalsze
przetwarzanie (duża ilość wniosków, podań studentów złożonych do dziekanatu, których pracownicy nie są w stanie na bieżąco zrealizować, ze względu na zbyt duże obciążenie pracą, kolejki studentów oczekujących na obsługę, itp.). J. K. Liker139 wskazuje na
dwa rozwiązania, które mogą przyczynić się do eliminacji wymienionych problemów.
Pierwszym z nich jest dopasowanie popytu do wyrównanego harmonogramu. Na zasadzie podobnej przykładowo do planowania wizyt w gabinecie lekarskim, można zaplanować wizyty studentów. Dzięki temu obciążenie pracą zostanie wyrównane, a kolejki
zminimalizowane. Drugim rozwiązaniem jest ustalenie standardowych czasów realizacji
różnego rodzaju czynności, bez czego nie jest możliwe zastosowanie pierwszego z wymienionych rozwiązań. Czyli na przykład aby stworzyć harmonogram obsługi studentów,

139

Ibidem, s. 197.
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należy ustalić ile średnio czasu zajmuje obsługa pojedynczej osoby. Reasumując, wyrównywanie obciążenia pracowników może znacząco obniżyć marnotrawstwo oczekiwania.
Niemniej jednak wymaga pogłębionej analizy wszystkich procesów realizowanych np.
w określonej komórce organizacyjnej oraz zastanowienia się, w których momentach
pracownicy są najbardziej obciążeni pracą, a w których występuje oczekiwanie (czas do
dyspozycji). Aby ograniczyć te nierównomierności warto jest wyjść poza ramy wąskich
zakresów obowiązków pracowników i uelastycznić pracę np. przenosząc zasoby w te
miejsca, które w danym momencie potrzebują wsparcia. Działania takie powinny być
uzupełnione odpowiednimi szkoleniami pracowników oraz standaryzacją i zarządzaniem wizualnym.
Kolejnym fundamentem domu Toyoty jest stabilizacja i standaryzacja procesów. Ich
celem jest doprowadzenie do przewidywalności i powtarzalności osiąganych wyników.
Jak wyjaśnia D. Locher140 stabilizacja procesów jest znacznie trudniejsza do osiągnięcia
w przypadku procesów usługowych niż produkcyjnych. O ile w przypadku procesu produkcyjnego można uzyskany wynik, tj. gotowy wyrób, sprawdzić pod względem jakościowym czy przetestować, to nie zawsze jest to możliwe w odniesieniu do efektu końcowego usługi, która jest nienamacalna. Jeżeli pracownicy nie posiadają wiedzy na
temat tego jaki jest najlepszy sposób wykonania danego procesu lub nie znają czy też
nie rozumieją wymagań klientów, za każdym razem klienci będą otrzymywali inny, nie
zawsze satysfakcjonujący ich wynik. Problem niestabilności procesów w szkołach wyższych może odnosić się zarówno do usług administracyjnych jak i dydaktycznych. Przykładem mogą być niespójne i niejasne kryteria oceny projektów wykonywanych przez
studentów. Kolejnym krokiem po stabilizacji procesów jest ich standaryzacja, którą
M. Imai zdefiniował jako „stosowanie najbezpieczniejszych i najłatwiejszych procesów
dla pracowników, które są najbardziej efektywne z punktu widzenia kosztów i produktywności oraz pozwalają firmie zapewnić najlepszą jakość dla klienta”141. W pracy standaryzowanej powinno się zdefiniować142:
 pożądaną sekwencję czynności (np. kolejno wszystkie kroki, jakie należy zrealizować w procesie, aby wydać studentowi dyplom ukończenia studiów),
 czas potrzebny do wykonania danej czynności,
 pozostałe parametry zapewniające spójność realizacji zadania.

140

141
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D. Locher, Lean w biurze i usługach. Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym, MT Biznes, Warszawa 2012, s. 19.
A. Kosieradzka, J. Smagowicz, Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem standaryzacji
pracy, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, R. Knosala (red.), nr 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego
Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, s. 49.
D. Locher, Lean w biurze... op. cit., s. 36.
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Istotnym jest ponadto, aby dokument opisujący standard pracy był prosty, czytelny
i zrozumiały dla użytkownika. Na rysunku 7 przedstawiono przykładową instrukcję pracy
standaryzowanej dla procesu e-obrony prac dyplomowych.

Instrukcja pracy standaryzowanej
Proces: E-obrony prac dyplomowych
Operacja: Zatwierdzenie obrony przez przewodniczącego komisji

Zadanie

Skierowanie pracy
dyplomowej do
obrony

Kluczowe punkty

Czas trwania/
Moment
wykonania

1. Otwórz zakładkę "moje obrony przewodniczący".
2. Wydrukuj protokół obrony dla 3-5 min na obronę.
studenta.
Wprowadzić w
3. Wygeneruj i zapisz w systemie ciągu 2 dni od
link do e-obrony.
pojawienia się w
4. Zatwierdź obronę.
systemie
Wskazówka: Aby zapewnić
informacji o
obronach.
poprawność przetwarzania
należy poprawnie skopiować link
do obrony i wydrukować protokół.

Wskazówka
wizualna
1

1. Jan Kowalski
2. Barbara Nowak
3. ...........

2

https:/dhfsjd

3

4

Rysunek 7. Przykładowa instrukcja pracy standaryzowanej w szkole wyższej
Źródło: opracowanie własne.

Pracy standaryzowanej nie należy utożsamiać ze stosowanymi w szkołach wyższych
szczegółowymi instrukcjami, które opisują procedury postępowania. Ideą pracy standaryzowanej jest utrzymanie powtarzalności wyników pracy w długim okresie czasu.
Wskazuje ona na to co należy zrobić oraz do pewnego stopnia podpowiada jak należy
wykonać pracę (punkty kluczowe). Wskazuje ponadto czas trwania i moment wykonania
procesu czy też operacji. W pracy standaryzowanej szczególne znaczenie mają tzw.
punkty kluczowe, tj. pytania „jak” i „dlaczego”, ponieważ na te punkty zazwyczaj składa
się wiedza niezbędna do prawidłowego wykonania danej czynności, która często jest
wiedzą wypracowaną przez pracowników. Pracownicy mogą nie być skłonni do ujawniania tej wiedzy, na przykład z obawy przed utratą stanowiska lub pozycji w zespole. Istotnym obowiązkiem liderów jest zatem kształtowanie środowiska pracy sprzyjającego
dzieleniu się wiedzą oraz jej dokumentowanie, aby nie została utracona w momencie
odejścia pracownika ze stanowiska. Taką formą dokumentacji jest właśnie standard
pracy. Równie ważnym elementem pracy standaryzowanej jest pytanie „dlaczego?”.
Świadomość pracowników, że wykonanie przez nich pracy niezgodnie ze standardem
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może wpływać na obniżenie jakości jego wyników lub zakłócać pracę na kolejnych etapach procesu, prowadzi do tego, że będą oni bardziej skłonni do utrzymywania tych
standardów w długim okresie143. Wprowadzenie pracy standaryzowanej może przynieść
znaczące korzyści na uczelni, szczególnie w odniesieniu do procesów administracyjnych
oraz procesów wykonywanych na uczelni „sezonowo”, jak na przykład proces dyplomowania. Długie odstępy czasu pomiędzy zakończeniem jednego a rozpoczęciem kolejnego
procesu dyplomowania mogą prowadzić do tego, że pracownik nie będzie pamiętał
w jaki sposób ma wykonać czynności w procesie, przez co może popełnić błąd lub nie
wykonać czynności. Standaryzacja zapobiega powstawaniu tego typu problemom.
Kolejnym fundamentem systemu Toyoty jest zarządzanie wizualne, które obejmuje
ogół informacji wizualnych wspomagających zarządzanie pracą. M. Imai definiuje zarządzanie wizualne jako „efektywną metodę zarządzania mającą na celu przedstawienie
informacji i gembutsu144 w bardzo widoczny sposób, zarówno dla pracowników, jak i kierownictwa tak, by obecny stan operacji oraz przyszłe cele kaizen były zrozumiane przez
każdego. Pomaga również ludziom w szybkim zidentyfikowaniu powstających nieprawidłowości”145. Wizualizacja ułatwia również utrzymanie standardów pracy oraz monitorowanie bieżącego stanu realizacji procesów. Umożliwia szybkie wykrywanie zdarzeń
niestandardowych, jak np. opóźnienia w realizacji zadań, błędy czy też awarie. Wizualizacja w szkole wyższej może odnosić się zarówno do sfery administracyjnej jak i dydaktycznej. Wizualizacją można objąć: miejsce pracy, proces oraz doskonalenie. Wizualizacja miejsca pracy często związana jest z wdrażaniem 5S, które szerzej opisano w rozdziale trzecim. Istotą wizualnego stanowiska pracy jest to, aby za jego pośrednictwem
można było przekazywać informacje o wymaganiach procesu, wzbudzać w pracowniku
poczucie odpowiedzialności za stanowisko i proces oraz realizowane cele. Przykładem
wykorzystania wizualizacji w odniesieniu do miejsca pracy może być umieszczenie na
stanowisku ds. obsługi studentów w widocznym miejscu karty pracy standaryzowanej,
przypominającej pracownikowi o czasie trwania i momencie wykonania danej usługi.
Z kolei aby ułatwić studentom pracę w laboratorium komputerowym, można zastosować graficzne wskazówki i instrukcje wyjaśniające jak właściwie korzystać ze sprzętu.
Wizualizację można wykorzystać również do zobrazowania przebiegu procesu (np.
mapy) lub stanu jego realizacji (np. wykorzystanie sygnałów wizualnych lub dźwiękowych, informujących o zakłóceniach procesu, wskaźników KPI (ang. Key Performance Indicators), tabel lub wykresów do wizualizacji danych o wynikach procesów lub jakości).
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Ibidem, s. 38-40.
Gembutsu oznacza przedmioty znajdujące się w miejscu wykonywania danej pracy (wyroby, dokumenty,
narzędzia, sprzęt, itp.).
M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 36.
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W przypadku procesów realizowanych na uczelni można na przykład umieścić, w widocznym dla pracowników i studentów miejscu, mapę ilustrującą przebieg procesu realizacji usługi dla studenta. Przekazywanie pracownikom informacji o podejmowanych
działaniach doskonalących przyczynia się do wzrostu ich zaangażowania w te działania.
Dlatego warto wykorzystywać różne rozwiązania wizualizujące stan procesu ciągłego
doskonalenia w widocznym dla wszystkich stron zainteresowanych miejscu, takich jak
np. tablice kaizen, raporty A3, itp. Przykładem takiego rozwiązania może być umieszczenie w miejscu wykonywania procesu, który podlega usprawnieniom (np. w dziekanacie),
tablicy doskonalenia, na której naniesione są wszystkie pomysły usprawniające, wraz
z informacjami na jakim etapie realizacji się one znajdują.
Filarami TPS są just in time (JIT - dokładnie na czas) oraz jidoka. Just in time definiuje
się jako „system stworzony w celu osiągnięcia możliwie najlepszej jakości, niskich kosztów, oraz dostaw produktów i usług poprzez wyeliminowanie wszelkich rodzajów muda
w wewnętrznych procesach firmy i dostarczenie produktów na czas, aby zrealizować
zapotrzebowanie klientów”146. Z kolei Jidoka odnosi się do idei wstrzymywania pracy
w momencie wykrycia problemów, aby nie dopuścić do przedostania się defektów na
kolejne etapy procesu. Chodzi zatem o stworzenie w organizacji kultury przerywania
procesów w momencie stwierdzenia niezgodności, aby utrzymać właściwą jakość wyników147. W środowisku uczelni zasada ta może przynieść pozytywne wyniki zwłaszcza
w przypadku procesów wysoce powtarzalnych, wystandaryzowanych. W momencie
stwierdzenia wystąpienia zdarzenia niestandardowego (np. błędu we wprowadzonych
danych o studencie, błędnym wystawieniu oceny, niewykonaniu zadania w wyznaczonym czasie) należy wstrzymać pracę, podjąć działania korygujące, a także przeanalizować potencjalne przyczyny niezgodności i opracować rozwiązania, które w przyszłości
zapobiegną ponownemu ich wystąpieniu. Bardzo ważnym elementem poprawnie funkcjonującego systemu jest również stworzenie kultury sprzyjającej ujawnianiu problemów, gdzie pracownicy nie będą czuli obawy przed przyznaniem się do pomyłki, a przełożeni będą upatrywali w jej ujawnieniu szansę na poprawę funkcjonowania systemu.
W centrum omawianego modelu znajduje się ciągła poprawa czyli kaizen, której
szczegółowy opis znajduje się w rozdziale trzecim. Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że na proces ciągłego doskonalenia w organizacjach, w tym również w szkole wyższej, oddziałują dwa kluczowe czynniki. Pierwszy z nich to właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi i wzmacnianie pracy zespołowej, które wymagają odpowiedniego przywództwa i kształtowania kultury organizacyjnej ukierunkowanej na doskonalenie. Drugi
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Ibidem, s. 29.
J.K. Liker, Droga Toyoty... op. cit., s. 217.
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z kolei to koncentracja na usprawnianiu procesów poprzez eliminowanie marnotrawstwa. Można zatem stwierdzić, że omawiany model łączy w sobie podejście systemowe
z podejściem procesowym.
Inną wersję modelu systemu lean, dedykowaną szkołom wyższym zaproponowali
S. Höfer i J. Naeve148. Przedstawiony na rysunku 8 model różni się od jego klasycznej
wersji, niemniej jednak zaprezentowane w nim elementy stanowią cenne uzupełnienie
wyżej zaprezentowanych rozwiązań.

Rysunek 8. Model domu systemu lean w szkole wyższej
Źródło: tłumaczenie własne na podstawie: S. Höfer, J. Naeve, The application of… op. cit., s. 66.

Dachem modelu jest cel odnoszący się do tworzenia wartości dodanej na uczelni bez
marnotrawstwa. Autorzy zwracają uwagę, że w kontekście identyfikacji czynności dodających wartość, niezmiernie ważnym jest przeanalizowanie ich z punktu widzenia
wszystkich klientów procesu (np.: studentów, pracowników, przedsiębiorstw, społeczeństwa, środowiska naukowego). Fundamentem modelu jest pięć podstawowych
148

S. Höfer, J. Naeve, The application of…, op. cit.
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zasad szczupłego zarządzania zaproponowanych przez J.P. Womacka i D.T. Jonesa, tj.:
określenie wartości, identyfikacja strumienia wartości, przepływ, wyciąganie, dążenie
do doskonałości149. W centrum modelu znajduje się proces zmiany ukierunkowany na
wyszczuplenie uczelni. Rozpoczyna się on od analizy klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich rzeczywistych wymagań. Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie idealnie
bezodpadowych procesów w celu stworzenia wartości dodanej oraz zapewnienia odpowiednich narzędzi i technik dla właściwych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
i odpowiedniej wiedzy. Wreszcie, organizacja musi zostać dostosowana do nowego krajobrazu procesów. Po zakończeniu cyklu powinien rozpocząć się kolejny, zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia. Warto również dodać, że autorzy modelu dla każdego
z czterech wyżej wymienionych elementów (klienta, procesu, pracownika i organizacji)
zaproponowali zestaw narzędzi i technik, które można wykorzystać dostosowując je do
konkretnych potrzeb uczelni. Ostatnim z elementów wyżej zaprezentowanego modelu
jest przywództwo, w ramach którego zawarto pięć czynników gotowości organizacji do
stosowania odchudzonego myślenia zaproponowanych przez J. Antony’ego, tj.:
 przywództwo i wizja,
 zaangażowanie i zasoby kierownictwa,
 powiązanie lean ze strategią uniwersytetów,
 orientacja na klienta,
 wybór właściwych ludzi.
Autorzy podkreślają, że brak jednego z wymienionych czynników może prowadzić do
tego, że działania lean staną się tzw. „jednorazowymi cudami” oraz, że ich rezultaty
mogą nie być trwałe. Zwracają oni również uwagę na to, że działania lean wymagają
wysokiej świadomości wszystkich stron zainteresowanych, w tym studentów, pracowników administracyjnych, kadry naukowej i dydaktycznej oraz firm i partnerów150.

2.3.2. Wdrażanie lean management w ujęciu procesowym
Lean management jest koncepcją zorientowaną na procesy. Implementacja szczupłego zarządzania wymaga zatem postrzegania szkoły wyższej przez pryzmat poziomych
procesów, które – jak wyjaśnia T. Davenport – „przecinają” całą organizację i posiadają
wejście produktu na początku i wynik oraz klienta na końcu151. W lean procesy rozpatrywane są w kontekście tzw. strumienia wartości, który można rozumieć jako „zbiór

149
150
151

J.P. Womack, D.T. Jones, Odchudzanie firm… op. cit., s. 18 – 31.
S. Höfer, J. Naeve, The application… op. cit.
R. Brajer-Marczak, Aspekty kulturowe w przedsiębiorstwie zorientowanym na procesy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 340, s. 218-229.
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wszystkich dodających i niedodających wartości działań, które są niezbędne, aby produkt (lub usługa) przeszedł drogę od koncepcji do wprowadzenia na rynek (ten typ strumienia nazywany jest strumieniem wartości rozwoju produktu) oraz od zamówienia do
dostawy (ten rodzaj strumienia określa się jako operacyjny strumień wartości). Działania
uwzględniają przetwarzanie informacji uzyskanych od klienta oraz przetwarzanie wyrobu (lub usługi) na drodze do klienta”152. Reasumując, w szczupłym zarządzaniu opisuje
się strumienie wartości, które składają się z procesów, a procesy z czynności. Odnosząc
powyższą definicję do realizowanych na uczelni usług, strumieniem wartości może być
przykładowo rekrutacja od momentu złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie na
studia do momentu złożenia przez studenta ślubowania, procesem przyjęcie i sprawdzenie przez pracownika dziekanatu dostarczonych przez studenta dokumentów,
a czynnością w procesie sprawdzenie poprawności formalnej wniosku.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele zróżnicowanych podejść i metodyk do
usprawniania procesów. W przeważającej mierze opierają się one lub wpisują w cykl
ciągłego doskonalenia Deminga (PDCA: planuj-wykonaj-sprawdź-działaj). J.K. Liker wyróżnia pięć etapów usprawniania przepływu w organizacjach technicznych i usługowych,
do których zalicza się szkoły wyższe153:
 identyfikacja klienta oraz oczekiwanej przez niego wartości154;
 oddzielenie procesów powtarzalnych od niepowtarzalnych oraz identyfikacja
tego w jaki sposób można w odniesieniu do procesów powtarzalnych zastosować zasady systemu produkcji Toyoty;
 opracowanie mapy strumienia wartości stanu obecnego, aby zidentyfikować
miejsca, w których tworzona jest wartość w procesie;
 opracowanie mapy strumienia wartości stanu przyszłego z uwzględnieniem
zasad drogi Toyoty;
 przystąpienie do działania i uczenie się zgodnie z cyklem PDCA, a następnie wykorzystanie doświadczenia przy usprawnianiu procesów mniej powtarzalnych.
Podejście do doskonalenia procesów w środowisku akademickim można oprzeć również
na ogólnej metodyce lean administration, zaproponowanej przez niemieckich badaczy:
B. Wieganda, Ph. Francka oraz K. Nutza, która przewiduje dwie fazy155:
 analizę, która polega na identyfikacji stanu istniejącego i obejmuje badanie
struktury zleceń i produktów (usług), strumienia wartości w procesach biznesowych, struktury czynności w procesach i struktury informacji;
152
153
154
155

D. Locher, Lean w biurze... op. cit., s. 25-26.
J. K. Liker, Droga Toyoty... op. cit., s. 407.
Przy czym w szkołach wyższych identyfikacja powinna obejmować wszystkich interesariuszy.
J. Czekaj, Wybrane metody etatyzacji jako instrumenty lean administration, w: Koncepcje zarządzania
współczesnym przedsiębiorstwem, A. Stabryła (red.), Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania,
Kraków 2010, s. 121-122.
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projektowanie, które przewiduje optymalizację przebiegów organizacyjnych
z perspektywy strumienia wartości.
Wyżej zaprezentowane podejścia wymagają w pierwszej fazie zidentyfikowania aktualnego przebiegu procesów, w kontekście tworzenia wartości dla klienta, a następnie
opracowania planu usprawnień oraz pożądanego przebiegu strumienia wartości. Przystępując do doskonalenia procesu na uczelni można ponadto uwzględnić pięć zasad
opracowanych przez J.P. Womacka i D.T. Jonesa156:
1. ustalenie wartości z punktu widzenia klienta,
2. zidentyfikowanie strumienia wartości,
3. zapewnienie ciągłego przepływu wzdłuż strumienia wartości,
4. zastosowanie systemu ssącego odpowiadającego na bieżące potrzeby klienta,
5. ciągłe doskonalenie.
Wyżej wymienieni autorzy proponują również cztery podstawowe kroki niezbędne w
środowisku biurowym i usługowym do osiągnięcia szczupłej organizacji, tj.: stabilizację,
standaryzację, wizualizację i ciągłe doskonalenie, które zostały opisane w poprzednim
podrozdziale. Projektując rozwiązania usprawniające powinno się zatem skoncentrować, w odniesieniu do analizowanego procesu, na możliwościach wprowadzenia przepływu ciągłego lub, gdy jest to niemożliwe lub bezzasadne, systemu ssącego. Pomocna
w tym względzie może być realizacja sześciu kroków, które proponuje D. Locher w odniesieniu do projektowania procesów informacyjnych i usługowych157:
1. identyfikacja wszystkich działań w procesie,
2. określenie zapotrzebowania na zasoby niezbędne do wykonania każdego z działań z uwzględnieniem czasu taktu,
3. określenie wymaganych zasobów obliczone na podstawie czasu przetwarzania
każdej z czynności w procesie,
4. zidentyfikowanie ról i zakresów odpowiedzialności w włączeniem w to pracy
standaryzowanej,
5. określenie potrzeb szkoleniowych,
6. opracowanie technik zarządzania wizualnego.
W ramach koncepcji lean wykorzystuje się wiele metod, technik i narzędzi wspomagających szczupłe zarządzanie, które można wykorzystać zarówno w fazie identyfikacji
jak i projektowania rozwiązań usprawniających. Trudno jest wymienić je wszystkie,
głównie z uwagi na to, że w literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznie wskazanej
typologii ani zamkniętego zbioru narzędzi lean. Poniżej zaprezentowano wybrane z nich,
mogące w szczególny sposób przyczynić się do poprawy funkcjonowania uczelni wyższych.
156
157

J.P. Womack, D.T. Jones, Odchudzanie firm... op. cit.
D. Locher, Lean w biurze i usługach... op. cit., s. 62-73.
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Jedną z podstawowych metod, na którą warto zwrócić uwagę, w kontekście doskonalenia procesów na uczelni, jest mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream
Mapping – VSM). Została ona opracowana w 1999 roku przez M. Rothera i J. Schooka
w oparciu o stosowane w firmie Toyota diagramy przepływu materiałów i informacji.
Według M. Rothera i J. Schooka w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych główne
przepływy wartości w strumieniu to procesy produkcyjne i projektowania wyrobu158.
W szkolnictwie wyższym na główne przepływy wartości mają wpływ wcześniej opisane
procesy podstawowe, bezpośrednio związane z tworzeniem wartości dla klientów
zewnętrznych. Pomimo tego, że metoda ta została opracowana z myślą o środowisku
produkcyjnym, to obecnie jest wykorzystywana nie tylko do usprawniania procesów
produkcyjnych, ale również w środowisku biurowym i usługowym. Przykładowo J.M.
Morgan zaproponował wersję diagramu dla projektowania nowych produktów, w którym mapę zmodyfikowano, uwzględniając w niej takie elementy jak: punkty decyzyjne,
pętle informacji zwrotnych oraz sesje przeglądu projektu159. A. Ludwiczak z kolei zaprezentowała wykorzystanie VSM w odniesieniu do procesu realizacji usługi administracyjnej w jednostce administracji publicznej, w której w centrum zainteresowania znalazł
się m.in. fizyczny obieg dokumentów przez różne komórki organizacyjne160. Studium
przypadku zastosowania mapy strumienia wartości w uczelni przedstawiła J. Maciąg161,
omawiając możliwości usprawnienia procesu dyplomowania studenta.
Na rysunku 9 pokazano przykładowy wzór mapy strumienia wartości, obrazujący
stan obecny przebiegu procesu realizacji usługi administracyjnej dla studenta.

158
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M. Rother, J. Shook, Naucz się widzieć. Eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości,
The Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2009, s. 3.
J.K. Liker, Droga Toyoty... op. cit., s. 412-415.
A. Ludwiczak, Using lean government… op. cit., s. 145-153.
J. Maciąg, Mapowanie strumienia wartości w procesie kształcenia w szkole wyższej: wyzwania teorii i praktyki, w: Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, T. Wawak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 116-126.
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Rysunek 9. Mapa stanu obecnego strumienia wartości dla procesu realizacji usługi dla
studenta
Źródło: opracowanie własne.

Aby zidentyfikować proces i przedstawić go na mapie stanu obecnego, w pierwszej
kolejności należy zidentyfikować interesariusza oraz jego wymagania. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, w przypadku identyfikacji strumieni wartości w szkole
wyższej, warto jest obok wymagań interesariuszy określić również wymagania prawne.
W następnej kolejności można przystąpić do określenia procesów oraz czynności wchodzących w skład strumienia wartości. Na mapie w ikonach procesów nanosi się zazwyczaj ich nazwy oraz informację o pracownikach i (jeżeli zachodzi taka potrzeba) pozosta-
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łych zasobach zaangażowanych w ich realizację. Pod symbolem procesu, w tabeli danych, umieszcza się takie informacje jak np. czas przetwarzania (P/T), czy procent poprawnie wykonanych i zakończonych zadań (% C/A). Pomiędzy procesami notuje się czas
przejścia, który przedstawia oczekiwanie dokumentu (np. wniosku) na dalsze przetwarzanie. Istotnym elementem mapy jest linia czasu, którą rysuje się pod tabelami danych.
Umożliwia ona obliczenie całkowitego czasu przejścia (stanowiącego marnotrawstwo)
oraz całkowitego czasu przetwarzania, uwidaczniając te obszary strumienia wartości,
w których ukryty jest potencjał do doskonalenia.
Po opracowaniu mapy stanu obecnego, kolejnym krokiem jest identyfikacja miejsc,
w których występuje marnotrawstwo (np. tworzą się tzw. „wąskie gardła”, przestoje,
zapasy) i zaznaczyć je na mapie (np. w formie czerwonych symboli wybuchów – ang.
kaizen lightning burst). Następnie, w oparciu o analizę zidentyfikowanych problemów,
powinno się przystąpić do opracowania tzw. mapy stanu przyszłego stanowiącej wizję
procesu, jaki chce się osiągnąć.
Mapowanie strumienia wartości jest przydatną metodą wspomagającą identyfikację i analizę wielu problemów w przepływie materiałów (w tym np. dokumentów) i informacji w procesie. Metoda ta koncentruje się przede wszystkim na czasie realizacji
oraz powstających w toku wytwarzania zapasach, które z kolei generują oczekiwanie.
Niemniej jednak dla lepszego zrozumienia procesu i przyczyn powstawania innych
rodzajów marnotrawstwa można wykorzystać kolejne metody i narzędzia. Jednym
z nich jest wykres sznurkowy (inaczej diagram spaghetti). Jest to proste narzędzie pozwalające w czytelny sposób uwidocznić zbędny transport pomiędzy poszczególnymi
etapami realizowanego procesu (rysunek 10).
Przedstawiony na rysunku 10 diagram umożliwia identyfikację oraz późniejszą analizę fizycznego przemieszczania się materiałów (lub dokumentów papierowych) zgodnie
zrozmieszczeniem stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację np.
usługi dla studenta. Do stworzenia diagramu niezbędny jest plan miejsca pracy (np. budynku uczelni), na który nanosi się miejsca usytuowania poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy. W kolejnym etapie (podobnie jak w przypadku VSM)
obserwuje się i nakreśla za pomocą linii ciągłej przebieg poszczególnych działań w ramach strumienia wartości, ale na planie sytuacyjnym.
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Rysunek 10. Wykres sznurkowy dla procesu administracyjnego w szkole wyższej
Źródło: opracowanie własne.

Wyżej zaprezentowane narzędzia nie uwidaczniają wszystkich kategorii marnotrawstwa. Na mapie strumienia wartości można dostrzec problem oczekiwania i zapasów
„pracy do wykonania” (tj. wąskie gardła, przestoje np. dokumentów oczekujących na
dalsze przetwarzanie). Z kolei na wykresie sznurkowym zaobserwować można zbędny
transport lub przemieszczanie się. W trakcie analizy procesu należy pamiętać również
o pozostałych kategoriach marnotrawstwa, które można identyfikować na podstawie
obserwacji i analizy różnego rodzaju danych o procesach. Po zidentyfikowaniu problemów w strumieniu wartości zdarza się, że trudno jest określić faktyczną przyczynę ich
powstawania (wąskie gardła, przestoje, błędy i pomyłki w przetwarzaniu informacji,
itp.). Na tym etapie doskonalenia można skorzystać z szeregu metod i narzędzi wspierających analizę jak np.: wykres Ishikawy, analizę historii zmian, analizę danych statystycznych, burzę mózgów, 5 Why, metodę Kiplinga (5W1H).
Po identyfikacji problemu oraz przyczyn jego powstania można przystąpić do zaprojektowania rozwiązań usprawniających. Warto w tym miejscu podkreślić, że doskonaląc
strumień wartości powinno się odejść od tradycyjnego spojrzenia na organizację, tj.
z punktu widzenia realizowanych w niej funkcji i skoncentrować się na całym procesie
„od drzwi do drzwi”. Analizując procesy na uczelni można dostrzec, że jednym z najczęściej występujących problemów w ich przepływie jest oczekiwanie dokumentów lub in-
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formacji na kolejne etapy przetwarzania. Przyczyną występowania tego rodzaju marnotrawstwa może być przetwarzanie partiami (pracownik dopiero po sprawdzeniu całej
partii dokumentów przekazuje je na kolejne stanowisko pracy). Zgodnie z lean management najlepszą formą przepływu jest przepływ ciągły określany również jako przepływ
jednej sztuki. Oznacza to, że przepływ informacji lub usług poprzez kolejne etapy strumienia wartości powinien odbywać się w sposób ciągły bez kolejek lub z minimalnymi
kolejkami162.
Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku procesów realizowanych na uczelni
wdrożenie przepływu ciągłego może napotykać bariery. Jedną z podstawowych jest
istniejąca, najczęściej funkcjonalna, struktura organizacyjna. Jeżeli dany proces jest złożony i przebiega przez kilka komórek organizacyjnych, rozmieszczonych w różnych częściach budynku (lub różnych budynkach zlokalizowanych w innych częściach miasta), to
każdorazowe przenoszenie dokumentów do dalszego przetworzenia będzie generowało
dodatkowe ruchy pracownika transportującego w sposób tradycyjny te dokumenty.
W takim przypadku rozwiązaniem do pewnego stopnia umożliwiającym stosowanie
przepływu ciągłego w procesach jest elektroniczny obieg dokumentów. Innym rozwiązaniem jest reorganizacja stanowisk pracy i/lub zakresów obowiązków pracowników.
Można przemyśleć takie zaprojektowanie procesu, które faktycznie usprawni przepływ
pomiędzy kolejnymi etapami jego realizacji. D. Locher163 proponuje wykorzystanie
w tym celu trzech wariantów przepływu. Pierwszym z nich jest wykonywanie kolejnych
etapów procesu w jednej komórce funkcyjnej (np. przez jeden dział lub jedną osobę).
Następne rozwiązanie polega na wykonywaniu kolejnych etapów procesu w sposób ciągły przez różne komórki, ale w jednym miejscu (czyli stworzenie tzw. gniazd biurowych,
gdzie pracownicy z różnych komórek funkcyjnych zostaną usytuowani obok siebie, co
skróci fizyczny dystans między nimi i umożliwi lepszą komunikację oraz równoważenie
czasu pracy). Tego typu rozwiązania można stosować sezonowo, w przypadku wystąpienia dużej kumulacji liczby realizowanych usług, związanych np. z rozpoczęciem roku akademickiego. Trzecim rozwiązaniem jest wykonywanie równoległe powiązanych ze sobą
zadań.
Pomimo tego, że przepływ ciągły jest najlepszym rodzajem przepływu, jego zastosowanie na uczelni, gdzie występuje środowisko pracy wielozadaniowej, może okazać
się problematyczne. Dotyczy to zwłaszcza tych procesów, które przebiegają przez wiele
komórek organizacyjnych. Innym rozwiązaniem, które może usprawnić przepływ jest
system ssący (ang. pull), który można rozumieć jako „metodę kontroli przepływu zasobów w oparciu o bieżące zapotrzebowanie lub konsumpcję”164. Chodzi zatem o to żeby
162
163
164

Ibidem, s. 52.
Ibidem, s. 53.
Ibidem, s. 77.
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pracownicy na swoich stanowiskach wykonywali tylko te czynności, na które zgłaszają
zapotrzebowanie ich klienci wewnętrzni (kolejne etapy procesu) i zewnętrzni, którymi
w praktyce mogą być: interesariusze (tj.: studenci, przedsiębiorcy, jednostki administracji publicznej, itp.), pracownicy tej samej komórki organizacyjnej, pracownicy innych komórek organizacyjnych, nauczyciele akademiccy, przełożeni, i.in. Z kolei J.K. Liker wymienia następujące zasady systemu ssącego165:
 zaopatrywanie „klientów” na dalszych etapach procesu w to czego chcą,
uwzględniając przy tym wymagany przez nich czas oraz ilość danego produktu/usługi (zgodnie z zasadą dokładnie na czas),
 minimalizowanie stanu pracy w toku i zapasów poprzez ich gromadzenie w niewielkich i często uzupełnianych ilościach pomiędzy kolejnymi etapami procesu,
 elastyczne reagowanie na codzienne zmiany popytu.
W centrum zainteresowania lean management, obok koncentracji na eliminowaniu
marnotrawstwa, znajduje się orientacja na klienta, którym na uczelni jest student, oraz
dążenie do maksymalizacji dostarczanej mu wartości. Z tego względu w procesie ciągłego doskonalenia warto jest uwzględnić również perspektywę studenta. Studenci są
kluczowymi interesariuszami szkoły wyższej, dla których świadczą one szereg usług
(dydaktycznych, administracyjnych, itp.). Z drugiej zaś strony są oni uczestnikami życia
akademickiego, którzy w pewien szczególny sposób współtworzą wartość. Metodą,
która może przyczynić się do identyfikacji problemów powstających na styku uczelniastudent i tym samym pozytywnie wpłynąć na proces ciągłego doskonalenia, również
w kontekście eliminowania marnotrawstwa, jest mapowanie ścieżki studenta. Mapowanie ścieżki studenta (ang. student journey mapping) jest przełożeniem na grunt szół
wyższych narzędzia mapowania ścieżki klienta (ang. customer journey mapping), wykorzystywanego w praktyce gospodarczej do usprawniania procesów związanych z obsługą klienta, a także identyfikacji problemów pojawiających się w momentach interakcji klienta z organizacją, w celu poprawy ich satysfakcji. Mapy podróży można definiować
jako dokumenty, które wizualnie ilustrują procesy, potrzeby i sposób postrzegania klientów podczas ich relacji z firmą166. Umożliwiają one zrozumienie tego, jak organizacja jest
postrzegana przez studentów. Tworzą one obraz jego doświadczeń, związanych z organizacją oraz wspomagają tworzenie układu wzajemnych interakcji, który będzie najkorzystniejszy dla obu stron167.
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J.K. Liker, Droga Toyoty... op. cit., s. 80.
B.D. Temkin, Mapping the customer journey, Forrester: Research 2010, http://crowdsynergy.
wdfiles.com/local-files/customer-journey-mapping/mapping_customer_journey.pdf, (dostęp: 27.01.2021).
167 A. Snarska, Mapowanie podróży klienta jako metoda badania jego doświadczeń, w: Badania marketingowe
– nowe metody badań i zastosowania, R. Milic-Czerniak (red.), Difin, Warszawa 2019, s. 145.
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***
Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym szkół wyższych, które można obecnie zaobserwować, obligują je do nieustannej poprawy ich
funkcjonowania. Rozwój nowych technologii, wciąż rosnące wymagania interesariuszy
(w tym szczególnie studentów), czy też konieczność radzenia sobie z zewnętrznymi zagrożeniami (np. pandemia COVID 19), to tylko niektóre z czynników pobudzających te
organizacje do rozwoju i wdrażania zmian organizacyjnych. Zmiany te powinny być ukierunkowane na poprawę jakości oraz umiejętność szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w ich otoczeniu zewnętrznym. Lean management jest koncepcją, która może
przyczynić się do realizacji tych celów. Znajomość problematyki marnotrawstwa i źródeł
jego powstawania, wsłuchanie się w tzw. „głos studenta” oraz koncentracja na dostarczaniu mu oczekiwanej wartości może poprawić skuteczność i efektywność tych organizacji. Lean management skłania bowiem do spojrzenia na organizację przez pryzmat
tworzenia wartości i eliminowania z procesów tego co zbędne. Prowadzi to do ograniczenia strat zasobów oraz odciążenia pracowników.
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M. Imai, autorytet w zakresie kaizen, tłumaczy ten japoński termin jako ciągłe
doskonalenie i utrzymuje, że jest to „przede wszystkim sposób myślenia o zarządzaniu
i przedsiębiorstwie, a nie przemĳająca moda”168, podkreślając ponadczasowość koncepcji. Jest to także uniwersalna koncepcja, co oznacza, że może być ona stosowana w organizacjach działających w różnych branżach, nie tylko produkcyjnych, skąd się wywodzi, ale także w usługowych, w tym w administracji publicznej169, w szpitalach170, czy
w szkołach wyższych171. Z założenia, kluczowe aktywności kaizen podejmowane w ramach właściwego utrzymywania stanowisk pracy, eliminacji marnotrawstwa oraz standaryzacji, są zdroworozsądkowe i niskokosztowe, dlatego mogą być wdrażane we
wszystkich rodzajach organizacji, w tym w uczelniach.

3.1.

Kaizen w ujęciu teoretycznym

W opinii A. Hamrola „Praktycy zarządzania jakością, a nawet niektórzy teoretycy gubią się w „bogactwie” powstających i stosowanych koncepcji”172. Efektem jego przemyśleń jest klasyfikacja koncepcji zarządzania jakością, dokonana ze względu na trzy kryteria: aktualność, zasięg i dominującą cechę. Wśród koncepcji zarządzania jakością wyróżnia on: przestrzeganie standardów (wymagań norm serii ISO 9000 oraz norm branżowych), TQM, six sigma, statystyczne sterowanie procesami oraz kaizen173. Termin kaizen
168
169
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171
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173

K. Garski, Mała zmiana, wielki efekt, „Manager Magazin“ 2007, nr 1, s. 32.
E.E. Chaffee, The KAIZEN Leader: Continuously Improving Administration, “Performance Improvement Quarterly” 1993, vol. 6, no. 3, s. 64-73; M. Krasiński, Koncepcja Kaizen w Jednostce Samorządu Terytorialnego,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o Zarządzaniu” 2011, nr 8 (216), s. 8998; B. Gajdzik, Wprowadzenie Kaizen w urzędzie miasta, „Problemy Jakości” 2015, nr 47 (7–8), s. 24–31.
P. Mazzocato, T. Stenfors-Hayes, U. von Thiele Schwarz, H. Hasson, M.E. Nyström, Kaizen practice in
healthcare: a qualitative analysis of hospital employees' suggestions for improvement, “BMJ Open” 2016,
vol. 6, no. 7, :e012256; F. Gonzalez-Aleu, E.M. Van Aken, J. Cross, W.J. Glover, Continuous improvement
project within Kaizen: critical success factors in hospitals, “The TQM Journal” 2018, vol. 30, no. 4, s. 335-355.
Por. tabela 18.
A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 65.
Ibidem, s. 66.
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określany jest w literaturze przedmiotu na wiele sposobów, m.in. jako filozofia zarządzania, koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, koncepcja zarządzania jakością, metoda zarządzania, narzędzie doskonalenia. Liczne wyrażenia określające kaizen powodują, że terminem tym nazywane są różnorodne działania podejmowane w organizacjach. W niniejszej pracy przyjęto, że kaizen jest to koncepcja zarządzania jakością
i w tym kontekście w dalszej części opracowania zostanie ona scharakteryzowana.

3.1.1. Definicja kaizen
M. Krasiński przedstawia trzy obszary znaczeniowe terminu kaizen i proponuje, aby
w poszukiwaniu definicji tej koncepcji sięgnąć do literatury opisującej początki jej powstania w Japonii. Wynika z niej pierwszy obszar znaczeniowy, rozumiany jako filozofia
życia ukształtowana przez wielowiekową tradycję kultury japońskiej. Jest to kaizen mentalny, czyli „element silnie zakorzeniony w umysłach ludzi”174, który ukształtował się
w wyniku połączenia naturalnego dążenia Japończyków do oszczędzania i wyrzekania
się nadmiernego bogactwa. Oznacza on ogół działań podejmowanych w celu doskonalenia grupy, społeczeństwa, państwa i natury. Kaizen mentalny, w powiązaniu z efektami
edukacji w zakresie zarządzania jakością, prowadzonej w Japonii po II wojnie światowej
przez Amerykanów (w szczególności przez W.E. Deminga), zaowocował tym, że gospodarka japońska zaczęła się szybko rozwijać. Doprowadziło to do ewolucji kaizen w zarządzaniu175. W efekcie powstał drugi obszar znaczeniowy, który obejmuje kaizen, jako koncepcję zarządzania, zakładającą ciągłe doskonalenie (ang. continuus improvement).
Trzeci obszar mieści w sobie zbiór metod, metodyk, narzędzi i procedur176. Obszary
znaczeniowe kaizen przedstawiono na rysunku 11.
W naukach o zarządzaniu i jakości kaizen należy rozpatrywać jako „samodzielną,
w pełni sformalizowaną i uznaną na świecie koncepcję zarządzania, cechującą się normami oraz wytycznymi”177, stąd skoncentrowano się na dwóch spośród wymienionych
obszarów znaczeniowych: kaizen, jako koncepcja zarządzania oraz jako zestaw instrumentów (zasad, metod i narzędzi).
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M. Krasiński, System Kaizen w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 19.
Ibidem, s. 37.
M. Krasiński, Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 18.
Ibidem, s. 16.
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Rysunek 11. Obszary znaczeniowe kaizen
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Krasiński, Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław 2014, s. 18.

W języku japońskim „kai” oznacza zmianę, natomiast „zen” poprawę. Słowo kaizen
to „ciągłe doskonalenie, doskonalenie, które dotyczy każdego – zarówno członków kierownictwa, jak i pracowników – i pociąga za sobą relatywnie niskie koszty”178. Doskonalenie to odbywa się małymi krokami, dzięki czemu kaizen jest „spokojny i subtelny” 179,
a jego efekty są obserwowane w dłuższym okresie czasu. M. Imai tak ujmuje w słowa
to, co mu się najbardziej podoba w kaizen: „Najatrakcyjniejsza jest możliwość stałego,
ciągłego udoskonalania swojego biznesu i świadomość, że nawet małe zmiany, gdy zbierzemy je razem, mogą mieć wielki wpływ na sukces całego przedsiębiorstwa”180.
Badacze podkreślają różne cechy charakterystyczne kaizen, ale wielu skupia się na
trzech kluczowych atrybutach181:
 kaizen jest ciągły, co oznacza zarówno mocne zakorzenienie w praktyce, jak
i niekończącą się podróż w kierunku jakości i wydajności,
 ma on zwykle charakter stopniowy (co stanowi przeciwieństwo do innowacji
technologicznych),
 ma charakter partycypacyjny, co przejawia się w zaangażowaniu pracowników.
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M. Imai, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT
Biznes Sp. z o. o., Warszawa 2006, s. 39.
Ibidem, s. 40.
K. Garski, Mała zmiana... op. cit., s. 32.
A.P. Brunet, S. New, Kaizen in Japan: an empirical study, “International Journal of Operations and Production Management” 2003, vol. 23, no. 11/12, s. 1428-1429.
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Mając na uwadze powyższe można przytoczyć, jak A.P. Brunet i S. New definiują
kaizen. Ich zdaniem jest to mechanizm ciągłych działań, w którym zaangażowane osoby
odgrywają znaczącą rolę w identyfikowaniu i tworzeniu ulepszeń, które przyczyniają się
do realizacji celów organizacyjnych182. S. Sugimoto dodaje, że kaizen to działania wypełniające lukę między stanem obecnym a stanem idealnym poprzez rozwiązywanie problemów183.
W niniejszym opracowaniu, przyjmuje się za M. Imai, że kaizen to ciągłe doskonalenie, polegające na zaangażowaniu wszystkich i wszędzie, by dokonywać zmian na lepsze
każdego dnia (ang. everybody improvement, everywhere improvement, every day improvement)184. Ciągłe doskonalenie angażujące wszystkich odnosi się zarówno do menedżerów, jak i pracowników zatrudnionych na stanowiskach niekierowniczych. To, że
kaizen zachodzi wszędzie, oznacza że może być stosowany w hali produkcyjnej, ale też
i w biurze, w dziale produkcji lub marketingu. W końcu, kaizen symbolizuje działania podejmowane ciągle, każdego dnia.
Kaizen powinien być stosowany w organizacji w konkretnym miejscu działania, zwanym w języku japońskim gemba. Słowo gemba definiowane jest jako „rzeczywiste miejsce, w którym odbywają się prawdziwe działania”185. W przypadku przedsiębiorstwa
produkcyjnego, gemba znajduje się tam gdzie powstaje produkt (np. w miejscu wytwarzania na hali produkcyjnej). Natomiast w sektorze usługowym, gemba jest tam, gdzie
klient styka się z oferowanymi usługami (np. w hotelu jest to recepcja, w salonie fryzjerskim fotel, a w szkole wyższej sala wykładowa). Gemba jest źródłem informacji oraz
miejscem, w którym dokonywane są ulepszenia.
M. Imai podkreśla, że bliski kontakt kierownika z konkretnym miejscem działania
przyczynia się do lepszego zrozumienia tego, co się w tym miejscu dzieje i proponuje on
pięć złotych zasad zarządzania dla kierowników186:
1. Gdy pojawia się problem należy udać się do gemba.
2. Powinno się obserwować gembutsu.
3. Trzeba szybko podejmować środki zaradcze.
4. Należy poszukiwać przyczyn problemu.
5. Zadaniem kierownika jest standaryzowanie, aby uniknąć ponownego wystąpienia problemu.
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Ibidem, s. 1428.
S. Sugimoto, Kaizen in Practice, w: Applying the Kaizen in Africa, K. Otsuka, K. Jin, T. Sonobe (Eds.), Palgrave
Macmillan, Cham 2018, s. 71.
M. Imai, Definicja kaizen, https://pl.kaizen.com/co-to-jest-kaizen.html (dostęp: 20.02.2021).
M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 51.
Ibidem, s. 62.
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M. Imai postuluje, aby kierownicy wiedzieli co dzieje się w gemba i zaleca im stosowanie zasady „idź do gemba”. Gdy tam dotrą, konieczne jest zatrzymanie się i obserwowanie czynności wykonywanych przez pracowników. Problemy w gemba są związane
z gembutsu. Może to być np. zepsuty komputer, uszkodzona maszyna, wadliwy bądź
zwrócony produkt. Autor zaleca wpierw pilne podejmowanie środków zaradczych, ale
dużo istotniejsze jest znalezienie przyczyn problemu. W tym celu powinno się obserwować gembutsu oraz wielokrotnie zadawać pytania „dlaczego?” (por. metoda 5Why). To
w gemba powstają problemy, zatem tam należy ich poszukiwać, tam należy rozpoznawać ich prawdziwe przyczyny i następnie doprowadzić do ich rozwiązania. Gdy problem
zostanie zażegnany należy zestandaryzować działanie (piąta złota zasada). Standaryzacja jest jednocześnie jednym z trzech filarów kaizen.

3.1.2. Filary kultury kaizen
M. Imai wymienia trzy rodzaje aktywności (filary) pozwalające realizować kaizen
w organizacji187:
 właściwe utrzymanie stanowiska pracy,
 eliminacja marnotrawstwa,
 standaryzacja.
Właściwe utrzymanie stanowiska pracy jest niezbędnym elementem dobrego zarządzania188. Metodą, która pozwala na stworzenie i utrzymanie właściwie zorganizowanych stanowisk pracy jest 5S189. Jej początki sięgają roku 1973, kiedy to w Stanach Zjednoczonych, opracowano zbiór zasad stanowiących pierwowzór metody. W kolejnych
latach spotkała się ona z zainteresowaniem japońskich przedsiębiorstw, aby w końcu
stać się jedną z japońskich metod zarządzania najczęściej stosowanych na całym świecie190. Metoda 5S to zestaw pięciu kroków służący do utrzymania ładu i porządku na
stanowisku pracy w celu osiągnięcia lepszej organizacji, efektywności i dyscypliny
w miejscu pracy191. Należy podkreślić, że sukces jej wdrożenia jest uwarunkowany
zrozumieniem przez wszystkich członków organizacji, że 5S to nowy sposób wykonywania obowiązków, a każdy musi uczyć się nowych rzeczy i podejmować ciągły wysiłek192.
Metodę 5S można stosować nie tylko w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, skąd
się wywodzi, ale także w organizacjach usługowych. Jest ona uniwersalnym podejściem,
187
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M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 40.
Ibidem, s. 19.
Bardziej szczegółowe informacje o 5S znajdzie czytelnik w podrozdziale dotyczącym instrumentów kaizen.
M. Krasiński, Kulturowe uwarunkowania... op. cit., s. 32.
M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 25.
M. Jiménez, L. Romero, M. Domínguez, M. Mar Espinosa, 5S methodology implementation in the laboratories of an industrial engineering university school, “Safety Science” 2015, no. 78, s. 169.
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co powoduje, że z powodzeniem może być stosowana w odniesieniu do stanowisk pracy
biurowej, archiwów dokumentów, czy laboratoriów.
Eliminacja marnotrawstwa (jap. muda) jest związana z gemba, ponieważ to tam wykonywana jest praca, w trakcie której do wyrobu lub usługi jest dodawana wartość. Istnieją momenty kiedy wartość jest dodawana i takie kiedy to nie następuje. Te działania,
w wyniku których nie powstaje wartość dodana są traktowane jako muda193, o której już
wspomniano w rozdziale drugim.
Standaryzacja, jako trzeci filar, pozwala realizować kaizen w organizacji i oznacza
dokumentowanie najlepszej metody wykonania określonej pracy194. Jest ona fundamentem zarówno lean management jak i kaizen. Pomimo tego, że została ona opisana
przy okazji charakteryzowania domu Toyoty w ramach lean management (rozdział
drugi), pełne zrozumienie koncepcji kaizen wymaga rozszerzenia tego wątku w niniejszej
sekcji.
W ramach standardów, definiowanych jako najlepsza metoda wykonania danej
pracy, wyróżnić można standardy zarządzania (zawierają one np. zasady administracyjne, wskazówki dla pracowników i strategie) oraz standardy operacyjne (dotyczą sposobów wykonania pracy). Standardy charakteryzują się następującymi właściwościami195:
 prezentują najlepszą, najłatwiejszą i najbezpieczniejszą metodę wykonywania
pracy (uwzględniają wieloletnie doświadczenia i wiedzę pracowników w zakresie wykonywanych obowiązków),
 są najlepszą metodą zachowania doświadczenia i wiedzy pracowników w organizacji (jeśli pracownik odejdzie z organizacji, jego doświadczenia i wiedza pozostaną pod postacią standardów),
 są wykorzystywane jako kryterium pomiaru pracy (umożliwiają obiektywną
ocenę wykonania pracy),
 ukazują związek pomiędzy przyczyną a efektem (brak standardów prowadzi do
marnotrawstwa),
 dają podstawę do doskonalenia (brak standardów uniemożliwia sprawdzenie
czy osiągnięto poprawę),
 są obiektywne, proste i zrozumiałe (standardy zwykle występują w formie pisemnej, lecz są też przedstawiane w formie graficznej, jako znaki wizualne, które
pokazują jak wykonywać pracę),
 stanowią podstawę szkoleń (po opracowaniu standardu konieczne jest przeszkolenie pracowników w zakresie, którego dotyczy),
193
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M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 60.
Ibidem, s. 35.
Ibidem, s. 95.
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są fundamentem kontrolowania (pomagają kierownikom sprawdzić czy praca
przebiega prawidłowo),
 przyczyniają się do zapobiegania błędom (standardy powodują, że zidentyfikowane problemy nie pojawią się ponownie).
Standaryzacja pracy polega na tworzeniu standardów, informowaniu o nich, wdrażaniu ich do bieżącej pracy oraz ich doskonaleniu. Sposobem komunikowania standardów jest wizualizacja, natomiast w procesie ich doskonalenia można wykorzystać cykl
PDCA Deminga.
Opisane trzy filary, uzupełnione o wizualizację oraz system sugestii pracowniczych
wraz z zespołowym rozwiązywaniem problemów stanowią fundament kultury kaizen196.
Co więcej, J. Miller, M. Wroblewski oraz J. Villafuerte twierdzą, że kultura kaizen przejawia się w postaci następujących elementów197:
 wspólny długoterminowy cel organizacji,
 ciągłe doskonalenie,
 zaangażowanie wszystkich pracowników,
 odpowiedzialni liderzy działający jako nauczyciele, cechujący się dociekliwością,
kierujący ludźmi dzięki pokorze i stanowieniu przykładu, okazujący szacunek
współpracownikom; silne przywództwo umożliwiające doskonalenie standardów,
 zwiększanie ludzkiego potencjału, oparte na pracy zespołowej i zdrowej konkurencji, zapewniające pracownikom bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i zawodowe,
 uwidacznianie problemów, poszukiwanie ich źródeł oraz rozwiązywanie przez
każdego pracownika,
 skupienie na kliencie i służenie mu,
 zwiększanie wartości poprzez eliminację marnotrawstwa.
M. Krasiński uzupełnia powyższą listę elementów o wartości kultury kaizen, takie
jak: szacunek, uczciwość, zaufanie, odwaga i doskonałość, konstatując, że bez powyższych wartości, kaizen nie będzie funkcjonował prawidłowo198. Autor rzuca światło także
na aspekt ciągłego zaangażowania wszystkich pracowników w proces wdrażania i utrzymywanie koncepcji w organizacji. Szczególną rolę odgrywają tu menedżerowie, którzy
dzięki swoim postawom powinni stworzyć „swoisty klimat w organizacji”199, zachęcający
do nieustannego angażowania się.

196

197
198
199

J. Miller, M. Wroblewski, J. Villafuerte, Kultura kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia, MT Biznes, Warszawa 2014, s. 8.
Ibidem, s. 37-38.
M. Krasiński, System Kaizen... op. cit., s. 115-116.
Ibidem, s. 119.
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Niezbędne jest też silne przywództwo, które opiera się na inspirowaniu, wspieraniu,
ukierunkowywaniu pracowników, a nie na poszukiwaniu i wskazywaniu winnych za
błędy. Zdaniem M. Krasińskiego, lider jest silnym przywódcą wówczas, gdy pracownicy
nie obawiają się przyjść do niego, aby porozmawiać lub uzyskać poradę w problematycznej sytuacji. Silne przywództwo, uzupełnione o odpowiedzialne zarządzanie, budują
atmosferę szacunku dla ludzi. Jest to proces długotrwały, zachodzący, gdy pracownicy,
przez lata gromadzą doświadczenia i obserwują zachowania liderów w trudnych sytuacjach. Dopiero gdy pracownicy poczują się w organizacji bezpieczni, ważni i doceniani,
można mówić o zbudowaniu klimatu szacunku dla ludzi200.
Próbę zdefiniowania kultury kaizen podjęli K.S. Mui oraz R. Muthuveloo. W ich opinii
jest to kultura, która pielęgnuje wartości, zachowania, postawy, przekonania i środowisko uczenia się, aby rozwijać się w sposób ciągły co prowadzi do spełniania lub przekraczania wymagań klientów201.
Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że choć proces budowania
kultury kaizen jest długotrwały, to właściwe utrzymywanie stanowiska pracy, eliminację
marnotrawstwa oraz standaryzację, można łatwo zrozumieć, zaakceptować i wprowadzić w codzienne działania organizacji w krótszym okresie. Ich realizacja nie wymaga
specjalistycznej wiedzy, kompetencji pracowników, technologii czy znaczących nakładów finansowych. Z założenia aktywności te są zdroworozsądkowe i niskokosztowe,
dlatego mogą być wdrażane we wszystkich rodzajach organizacji, przynosząc im liczne
korzyści.

3.1.3. Korzyści z wdrożenia kaizen
M. Imai w swych publikacjach zachęca do wdrażania kaizen ponieważ jest to podejście ułatwiające organizacjom ciągłe doskonalenie oraz prowadzące do osiągnięcia
wielu pozytywnych efektów, w tym do poprawy przebiegu procesów oraz jakości produktów, czy wzrostu zaangażowania i motywacji pracowników202. Pożytki te wymieniane są także w pracach innych autorów. J.L. García i in., po dokonaniu przeglądu literatury przedstawili szereg korzyści z wdrożenia kaizen dla przedsiębiorstw oraz ich interesariuszy. Poczynając od najczęściej przywoływanych w literaturze, mających jednocześnie największe znaczenie, wymieniają oni203:
 redukcja powtórnej pracy powtarzanej ze względu na zaistniałe usterki,
 rozwijanie kultury ciągłego doskonalenia,
200
201

202
203

Ibidem, s. 107.
K.S. Mui, R. Muthuveloo, The Moderating Effect of Kaizen Culture on the Relationship Between Innovation
and Operational Performance, “Advances in Economics, Business and Management Research” 2019, no.
145, s. 12.
M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit.
J.L. García, A.A. Maldonado, A. Alvarado, D.G. Rivera, Human critical success factors for kaizen and its impacts in industrial performance, “Int J Adv Manuf Technol” 2014, no. 70, s. 2189.
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 zmniejszanie zapasów, transportu surowców oraz ruchu pracowników,
 zwiększanie motywacji pracowników,
 poprawa produktywności,
 szybsze wprowadzanie nowego produktu,
 zorientowanie na klienta,
 zmniejszanie liczby awarii maszyn i narzędzi,
 skracanie czasów dostaw,
 poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 pracę zespołową,
 wsparcie przy tworzeniu organizacji uczącej się,
 lepszą komunikację.
Z kolei M. Oropesa Vento i in. dokonali kategoryzacji pozytywnych efektów uzyskanych z wdrożenia kaizen i wyróżnili korzyści ekonomiczne oraz związane z zasobami
ludzkimi/ludźmi204, co przedstawiono w tabeli 17.
Tabela 17. Korzyści z wdrożenia kaizen w organizacjach wg M. Oropesa Vento i in.
Korzyści z wdrożenia kaizen w organizacjach
Ekonomiczne
Związane z zasobami ludzkimi/ludźmi
- terminowe dostarczanie klientom odpowied- - zwiększanie zadowolenia klientów,
niej ilości produktów,
- zwiększanie odpowiedzialności i zaangażo- maksymalizacja zysków,
wania pracowników,
- skracanie etapów w procesach produkcyjnych, - zmniejszanie liczby wypadków,
- zmniejszanie liczby awarii maszyn i urządzeń, - poprawa warunków ergonomicznych,
- obniżanie kosztów produkcji ,
- skupianie uwagi przez pracowników na spra- skracanie cykli operacyjnych i projektowych, wach o dużym znaczeniu,
- wzrost wydajności,
- poprawa postaw i umiejętności menedżerów
- poprawa przepływów pieniężnych,
w zakresie ciągłego doskonalenia,
- zmniejszanie ilości wadliwych produktów,
- poprawa komunikacji wewnętrznej,
- zmniejszanie odległości w transporcie mate- - lepsza współpraca pomiędzy pracownikami,
riałów,
- pozytywny wpływ zmian na pracowników,
- zmniejszanie marnotrawstwa w zakresie - zwiększanie motywacji pracowników,
stanów magazynowych, czasu oczekiwania, - współtworzenie nowego systemu przez
transportu materiałów,
wszystkich pracowników,
- skracanie czasów dostaw.
- zmniejszanie liczby traconych klientów i rotacji pracowników,
- zwiększanie samooceny pracowników.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Oropesa Vento, J.L. García Alcaraz, A.A. Maldonado Macías,
V. Martínez Loya, The impact of managerial commitment and Kaizen benefits on companies, “Journal of
Manufacturing Technology Management” 2016, vol. 27, no. 5, s. 703.
204

M. Oropesa Vento, J.L. García Alcaraz, A.A. Maldonado Macías, V. Martínez Loya, The impact of managerial
commitment and Kaizen benefits on companies, “Journal of Manufacturing Technology Management”
2016, vol. 27, no. 5, s. 703.
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Z badań M. Oropesa Vento i in. wynika, że korzyścią ekonomiczną o największym
znaczeniu jest terminowe dostarczanie klientom odpowiedniej ilości produktów, natomiast wśród pożytków związanych z zasobami ludzkimi/ludźmi na pierwszym miejscu
znalazło się zwiększanie zadowolenia klientów.
Korzyści płynące z wdrożenia kaizen w organizacjach w ujęciach J.L. García i in. oraz
M. Oropesa Vento i in. są przedstawione szerzej niż w ogólnym podejściu zaproponowanym przez M. Imai. J.L. García i in. oraz M. Oropesa Vento i in., wykraczając ponad
spojrzenie M. Imai, jednogłośnie wymieniają: zorientowanie na klientów/zwiększanie
ich zadowolenia, zmniejszanie liczby awarii maszyn i urządzeń, współpracę pomiędzy
pracownikami, poprawę komunikacji wewnętrznej, zmniejszanie marnotrawstwa oraz
poprawę warunków ergonomicznych i bezpieczeństwa w miejscu pracy, poprzez co następuje zmniejszanie liczby wypadków. Zatem, pozytywne strony prezentowane w obu
ujęciach w dużym stopniu się pokrywają. W najbardziej rozbudowanym stanowisku, tj.
według M. Oropesa Vento i in., zidentyfikowano najwięcej pożytków związanych z zasobami ludzkimi/ludźmi. Z pewnością można stwierdzić, że przedstawione rozmaite korzyści zachęcają do rozważenia możliwości wdrażania kaizen w organizacjach.
Jednak, jak zauważa M. Krasiński, mimo iż liczne przykłady przedsiębiorstw stosujących kaizen potwierdzają słuszność tezy, że jego wdrożenie i utrzymanie jest stosunkowo łatwe i koncepcja ta przynosi organizacjom wiele pożytków, zdarza się, że rzeczywistość wygląda inaczej. W sytuacji, gdy nie uwzględnia się potrzeb pracowników oraz
nie dostosowuje się instrumentów do specyfiki danej organizacji, można wprowadzić
atmosferę, w której czują się oni nieszanowani i traktowani przedmiotowo, tym samym
niszczy się fundament kaizen205. Praktyka nierzadko też pokazuje, że wdrażanie pozornie
prostych rozwiązań, takich jak kaizen, nie zawsze pozwala na utrzymanie wymienionych
wyższej pozytywnych efektów w długim okresie. Wdrożenie i utrzymanie kaizen
wymaga sporego wysiłku, w tym zaangażowania pracowników wszystkich szczebli oraz
silnego przywództwa w kaizen. Warunkiem osiągnięcia sukcesu w długim okresie jest
zbudowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej ciągłemu doskonaleniu.
Aby organizacja mogła uzyskać opisane wyżej korzyści, M. Krasiński proponuje, by
wdrażanie kaizen rozpocząć od diagnozy kultury organizacyjnej, rozumianej jako
„zestaw wartości, przekonań, zachowań, obyczajów i postaw, który pomaga członkom
organizacji zrozumieć za czym organizacja się opowiada, jak działa i co uważa za
ważne”206, ponieważ bez niej trudno przekonać pracowników do zmian oraz do podejmowania wysiłków na rzecz doskonalenia207. Uzasadnione jest też zbadanie postaw pra205
206
207

M. Krasiński, System Kaizen... op. cit., s. 89-92.
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014, s. 178.
M.Z. Wiśniewska, Kultura organizacyjna oraz kultury wzmacniające doskonalenie podmiotów opieki zdrowotnej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2021, s. 15.
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cowników, m.in. w zakresie podejścia do ciągłego doskonalenia oraz ich potrzeb. Działania te umożliwią trafny dobór planowanych do wykorzystania instrumentów kaizen
(zasad, metod i narzędzi), dostosowany do specyfiki danej organizacji. Ważne jest także
poznanie przez kierownictwo istoty kaizen oraz charakterystyki instrumentów tej koncepcji. W proces implementacji koncepcji należy zaangażować wszystkich pracowników,
w tym kierownictwo średniego szczebla, co ułatwi wprowadzanie wybranych instrumentów kaizen. Zaangażowanie wszystkich pracowników zaowocuje najpewniej wyłonieniem się naturalnych liderów zmian. M. Krasiński sugeruje, aby zacząć od narzędzi,
które przyniosą widoczne efekty w krótkim okresie, co zachęci pracowników do dalszych
działań na rzecz doskonalenia oraz ograniczy ich strach przed zmianami. Ostatnim, nigdy
niekończącym się etapem, jest utrzymanie wprowadzonych rozwiązań. Duża rola, polegająca na monitorowaniu, udzielaniu wsparcia i dbaniu o przestrzeganie standardów
przypada w tym działaniu liderom zmian oraz zespołom ds. doskonalenia208. Działanie
zgodnie z powyższym schematem powoduje rozwijanie i utrwalanie kultury kaizen i powinno być podejmowane we wszystkich organizacjach, w tym w szkołach wyższych.

3.2.

Wdrożenie kaizen w szkołach wyższych

Jak już wspomniano, uniwersalność koncepcji zarządzania jakością kaizen powoduje, że z powodzeniem może być ona stosowana w uczelniach. Dostrzegł to już w 1991
roku W.J. Zimmerman pisząc, że rosnąca konkurencja będzie wymagała, aby szkoły wyższe stały się elastycznymi, płaskimi i szybkimi organizacjami oraz, że należy zwrócić
uwagę na wdrożenie kaizen209.

3.2.1. Obszary oraz korzyści stosowania kaizen w szkołach wyższych
Stosowanie kaizen w uczelniach można odnieść do różnych obszarów ogólnych (np.
zarządzanie uczelnią, dydaktyka) oraz szczegółowych (np. procesy, studia magisterskie
lub licencjackie, kursy). Niestety, przykłady publikacji poświęconych tej tematyce w literaturze światowej są nieliczne (tabela 18).

208
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M. Krasiński, Kulturowe uwarunkowania... op. cit., s. 132-133.
W.J. Zimmerman, Kaizen: the search for quality, “The Journal of Continuing Higher Education” 1991, vol. 39,
no. 3, s. 10.
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Tabela 18. Obszary stosowania kaizen w szkołach wyższych
Autor/ autorzy Cel badań/ cel artykułu
M. Clayton
(1995)

Kraj/ podmiot badań/
obszar stosowania
Wielka Brytania, Aston
University,
zarządzanie
uczelnią (proces planowania).

Opisanie metod i struktur
organizacyjnych
w związku z przyjętą
w uniwersytecie koncepcją kaizen.
M.L. Emiliani
Zilustrowanie możliwo- USA, Rensselaer at Hart(2005)
ści zastosowania kaizen ford (jednostka Rensselaer
w szkołach wyższych.
Polytechnic Institute), dydaktyka (studia magisterskie w zakresie zarządzania).
S.J. Rees,
Identyfikacja potencjal- Wielka Brytania,
SouH. Protheroe
nych możliwości, jakie thampton Solent Univer(2009)
oferuje kaizen w okre- sity, zarządzanie uczelnią
ślaniu celów w zakresie (proces planowania).
doskonalenia w uniwersytecie.
M.F. SuárezOpisanie
stosowania Meksyk, EGADE Business
Barraza,
kaizen w szkole wyższej. School (jednostka w InstiF.G. Rodrígueztuto Tecnológico y de EsGonzález
tudios Superiores de Mon(2015)
terrey),
dydaktyka (kurs „Zarządzanie operacjami” na studiach magisterskich).
I. Kregel
Dokonanie krytycznej Niemcy, Fachhochschule
(2019)
oceny czy kaizen może Südwestfalen
(South
poprawić jakość kształ- Westphalia University of
cenia.
Applied Sciences), dydaktyka (studia na poziomie
magisterskim „Zarządzanie i Six Sigma”).
F.R. Nofemela, Zbadanie czy program Republika
Południowej
C. Winberg
szkoleniowy przygoto- Afryki, Uczelnie techniczne,
(2020)
wujący studentów do dydaktyka (program popodjęcia pracy, oparty prawy zatrudnialności).
o kaizen, jest skuteczny.
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Wyniki badań/ wnioski
Od udokumentowanych
usprawnień kaizen zależy sukces wdrożenia
TQM w uniwersytecie.
Koncepcja kaizen jest
skuteczna w doskonaleniu kursów oferowanych
przez szkoły biznesu.

Przedstawione są główne
czynniki ułatwiające i bariery w praktycznej realizacji efektów stosowania kaizen w uniwersytecie.
Cykl ciągłego doskonalenia (PDCA) w kaizen
umożliwia osiągnięcie
lepszych wyników nauczania przez studentów
(wyższe oceny z egzaminów).
Wdrożenie
koncepcji
kaizen mogłoby z powodzeniem poprawić jakość kształcenia (szczególnie w przypadku nowych kursów).
Program poprawy zatrudnialności
oparty
o kaizen wspiera nabywanie przez studentów
umiejętności interpersonalnych i pomaga
w osiągnięciu gotowości
do podjęcia pracy.

Kaizen

Tabela 18. Cd.
M. Suzuki,
E. Sakamaki
(2020)

Zbadanie, w jaki sposób
kaizen został zintegrowany z systemami edukacji w wybranych krajach afrykańskich oraz
czy włączenie kaizen do
programu kształcenia
zwiększa podstawowe
umiejętności absolwentów do podejmowania
pracy.

Etiopia, Szkoły techniczne i
zawodowe, Republika Południowej Afryki, Uczelnie
techniczne
(Tshwane
University of Technology
and Durban
University of Technology),
dydaktyka
(kształcenie
i szkolenie techniczne i zawodowe oraz uczelnie
techniczne).

J.S. Jones,
J.R. Olson,
P. Southard
(2021)

Opisanie w jaki sposób
w jednostce uniwersytetu wykorzystuje się
kaizen do integracji programów licencjackich i
zawodowych, we współpracy z lokalnymi
organizacjami.
Zastosowanie kaizen w
celu poprawy jakości
procesów edukacyjnych.

USA, University of St. Thomas, dydaktyka (studia licencjackie i kształcenie
praktyczne).

S. ZambranoLópez,
M.M. SolísQuinteros,
C. ZayasMárquez,
L.A. ÁvilaLópez
(2021)

Meksyk,
Autonomous
University of Baja California in Tijuana, dydaktyka
(proces kształcenia).

Kursy Kaizen powinny
być uwzględniane w programach kształcenia ponieważ:
- wspierają studentów
w uczeniu się (rośnie
pewność siebie, samoświadomość i chęć uczenia się) oraz w pracy zespołowej,
- wywierają pozytywny
wpływ na sposób myślenia studentów.
Dzięki projektom kaizen
osiągnięto korzyści dla
firm (oszczędności), studentów (łączenie wiedzy
teoretycznej i praktycznej, staże i możliwość
znalezienia pracy) oraz
wykładowców.
Koncepcja kaizen pozwoliła na wykrycie szeregu niespójności w procesach edukacyjnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Clayton, Encouraging the Kaizen approach to quality in a university, “Total Quality Management” 1995, vol. 6, no. 5/6, s. 593-601; M.L. Emiliani, Using kaizen to improve
graduate business school degree programs, “Quality Assurance in Education” 2005, vol. 13, no. 1, s. 37-52;
S.J. Rees, H. Protheroe, Value, Kaizen and Knowledge Management: Developing a Knowledge Management
Strategy for Southampton Solent University, “The Electronic Journal of Knowledge Management” 2009, vol.
7, no. 1, s. 135-144; M.F. Suárez-Barraza, F.G. Rodríguez-González, Bringing Kaizen to the classroom: lessons
learned in an Operations Management course, “Total Quality Management & Business Excellence” 2015,
vol. 26, no. 9-10, s. 1002-1016; I. Kregel, Kaizen in university teaching: continuous course improvement,
“International Journal of Lean Six Sigma” 2019, vol. 10, no. 4, s. 975-991; F.R. Nofemela, C. Winberg, The
relevance of Kaizen-based work-readiness training for South African University of Technology students, “The
Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa” 2020, vol. 16, no. 1, s. a729; M. Suzuki,
E. Sakamaki, Opportunities for Kaizen in Africa: Developing the Core Employability Skills of African Youth
Through Kaizen, w: Workers, Managers, Productivity, A. Hosono, J. Page, G. Shimada (Eds.), Palgrave Macmillan, Singapore 2020, s. 141-167; J.S. Jones, J.R. Olson, P. Southard, Kaizen Events at the University of St.
Thomas: Experiential Learning for Students, “INFORMS Transactions on Education” 2021, vol. 21, no. 3,
s. 115-129; S. Zambrano-López, M.M. Solís-Quinteros, C. Zayas-Márquez, L.A. Ávila-López, Kaizen Method
Applied in Higher Education: Case Study of Autonomous University of Baja California, w: Advances in Human
Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2021, S. Nazir, T.Z. Ahram, W. Karwowski (Eds.),
Springer, Cham 2021, s. 122-130.
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Analizując cele określone w poszczególnych publikacjach zaprezentowanych w tabeli 18 można wyłonić ich trzy grupy tematyczne. I tak, autorzy poszukują odpowiedzi
na szerokie pytanie o możliwości stosowania kaizen w szkołach wyższych210 oraz opisują
w jaki sposób przebiegało wdrożenie i/lub stosowanie kaizen w konkretnej uczelni211.
Ponadto podejmują próby dokonania krytycznej oceny w zakresie efektów kaizen:
badają czy kaizen może poprawić jakość kształcenia, czy włączanie kaizen do programów
kształcenia i szkolenia przynosi korzyści dla studentów212.
W zarządzaniu szkołą wyższą można wyróżnić dwie sfery: akademicką oraz organizacyjną. Z perspektywy powyższej klasyfikacji można także spojrzeć na obszary stosowania kaizen w szkołach wyższych. W analizowanych publikacjach badacze skupiają się
najczęściej na sferze akademickiej, a dokładnie interesuje ich stosowanie kaizen w dydaktyce. Powyższe artykuły dotyczą przede wszystkim studiów na poziomie magisterskim i licencjackim, ponadto odnoszą się do kursów oferowanych studentom w ramach
kształtowania umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Obszarem, nad którym autorzy
pochylali się rzadziej było zarządzanie uczelnią (dokładnie proces planowania), czyli
sfera organizacyjna.
Interesującą kwestią są także rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego, w których
wdrożono kaizen. Były to przede wszystkim uczelnie techniczne oraz uniwersytety. Podmioty te zlokalizowane były w Wielkiej Brytanii (2 przypadki), Stanach Zjednoczonych
(2 przypadki), Meksyku (2 przypadki), Niemczech i, co ciekawe, dwóch krajach afrykańskich: w Republice Południowej Afryki oraz w Etiopii. Obecność krajów afrykańskich
w tym gronie wynika z faktu, że koncepcja ta jest ceniona przez wielu urzędników rządowych w Afryce i w odpowiedzi na ich postulaty Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej zrealizowała liczne projekty upowszechniania kaizen na tym kontynencie213.
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Wyniki badań przedstawionych w tabeli 18 jednoznacznie wskazują na liczne korzyści płynące ze stosowania kaizen w szkołach wyższych, zwłaszcza w obszarze dydaktyki.
I tak, koncepcja kaizen:
 jest skuteczna w doskonaleniu poszczególnych kursów,
 umożliwia osiągnięcie lepszych wyników nauczania przez studentów,
 umożliwia poprawę jakości kształcenia,
 wspiera studentów w procesie uczenia się oraz w pracy zespołowej.
Powody te zachęcają do tego, aby rozważyć wdrożenie koncepcji zarządzania jakością kaizen także w innych szkołach wyższych, w tym w uczelniach w Polsce, choć i tu
można wskazać przykłady podjętych inicjatyw.
Jednym z takich przedsięwzięć badawczych jest podjęta przez B. Sujak-Cyrul oraz
S. Dudziak-Kamieniarz próba wypracowania koncepcji kształtowania aktywnych postaw
projakościowych u studentów, ukierunkowanej na ciągłe doskonalenie małymi krokami,
opartej o kaizen. Procesem poddanym analizie było kształcenie studentów (przyszłych
nauczycieli fizyki) w Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Opisywany
przypadek można umiejscowić w sferze akademickiej uczelni, a dokładnie badaczki skupiają się na zastosowaniu kaizen w dydaktyce. Autorki zauważają, że opisany proces
kształcenia umożliwia kształtowanie wśród studentów potrzeby poszukiwania udoskonaleń w zgodzie z kaizen i ich wdrażanie w miejscu pracy nauczyciela (gemba). Sugerują
także, że opisane podejście może zostać wprowadzone na różnych etapach kształcenia
nauczycieli także innych przedmiotów, co ich zdaniem, stwarza szansę wprowadzenia do
szkół podstawowych i ponadpodstawowych personelu „przesiąkniętego duchem kaizen”214.
Z kolei M. Cieciora opisała proces budowania systemu zarządzania jakością procesu
dydaktycznego w niepublicznej szkole wyższej – Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych – w oparciu o koncepcję kaizen. Proces ten był poprzedzony licznymi
szkoleniami pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych z zakresu problematyki kaizen. W ramach „Projektu Kaizen” dwukrotnie przeprowadzono szerokie
badania społeczności akademickiej w celu pozyskania opinii o obszarach działalności
uczelni wymagających wdrożenia usprawnień. Zgłoszono kilkadziesiąt wniosków
usprawniających dotyczących różnorodnych aspektów działania uczelni (np. usterki
techniczne, zmiany w programach nauczania). Wśród korzyści z realizacji projektu
autorka wymienia usprawnienie wybranych procesów uczelnianych (np. wdrożenie sys-
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temu obiegu dokumentów)215. W tym przypadku, obszarem, w którym zastosowano kaizen było zarządzanie uczelnią (dokładnie proces budowania systemu zarządzania jakością procesu dydaktycznego), czyli sfera organizacyjna.
W przedstawionych publikacjach, dotyczących uczelni polskich i zagranicznych,
badacze ukazują możliwości wdrożenia i stosowania kaizen w obu sferach: organizacyjnej i akademickiej, przy czym ta pierwsza rzadziej stanowi przedmiot badań, a ta druga
z reguły odnosi się do dydaktyki. Rozwinięciu tematu implikacji kaizen w obszarze działalności dydaktycznej posłuży przypadek Rensselaer Polytechnic Institute, opisany w kolejnym podrozdziale.

3.2.2. Przykład zastosowania kaizen w szkole wyższej
Przypadek stosowania koncepcji kaizen w Rensselaer at Hartford, jednostce edukacyjnej należącej do Rensselaer Polytechnic Institute w Hartford w Stanach Zjednoczonych, został opisany przez M.L. Emiliani216. Jego wybór został podyktowany tym, że, na
tle pozostałych publikacji, autor najbardziej szczegółowo opisuje etapy projektu kaizen,
przedstawia jego strukturę organizacyjną, wymienia wprowadzone udoskonalenia w obszarze dydaktycznym, prezentuje opinie członków zespołów kaizen na temat projektu
i analizuje korzyści z jego wdrożenia.
Rensselaer at Hartford oferuje kształcenie na poziomie magisterskim za pośrednictwem e-learningu (w zakresie inżynierii mechanicznej, inżynierii systemów i zarządzania
technologią) dla pracujących profesjonalistów w całym kraju. Celem jaki sobie postawiła
społeczność akademicka w ramach projektu kaizen było doskonalenie studiów magisterskich w zakresie programu dla kadry kierowniczej, zwanego Executive Master’s Program.
Proces doskonalenia studiów magisterskich rozpoczął się od opracowania struktury
organizacyjnej projektu kaizen. Utworzone zespoły kaizen liczyły od pięciu do sześciu
osób z następujących obszarów217:
 nauczyciel akademicki, którego kurs podlegał doskonaleniu,
 przedstawiciel kadry dydaktycznej z odpowiedniego obszaru tematycznego (np.
zarządzanie, IT),
 osoba piastująca stanowisko kierownicze lub inny pracownik uczelni,
 absolwent (reprezentujący tzw. głos klienta),
 facylitator.
215
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Dla członków zespołów opracowano przewodnik „Kaizen – wytyczne dla facylitatorów”, w którym przedstawiono zakres projektu, jego cel, czas trwania, pożądane rezultaty oraz obowiązki członków zespołu. W ciągu czterech miesięcy trwania projektu przeprowadzono jeden proces doskonalący do każdego z dziesięciu kursów realizowanych
na studiach magisterskich. Członkowie zespołu otrzymywali informacje o kursie wraz
z programem nauczania i byli proszeni o sformułowanie na tej podstawie pytań lub
wskazanie obszarów do doskonalenia. Po zakończeniu prac zespołu, w jednostce organizowano spotkania dla szerszego grona przedstawicieli społeczności akademickiej, na
których informowano o efektach i sugerowano możliwości doskonalenia218.
W wyniku realizacji projektu kaizen dokonano licznych udoskonaleń, które zostały
przypisane do następujących obszarów dydaktycznych219:
 Obszar 1. Cele dydaktyczne: każda grupa studentów jest informowana na piśmie
o celach kształcenia.
 Obszar 2a. Treści (materiały szkoleniowe): Materiały szkoleniowe są aktualizowane, korzysta się z aktualnych artykułów z prasy biznesowej.
 Obszar 2b. Treści (analiza przyczyn problemu): Wykorzystuje się metody analizy
przyczyn problemu (np. 5Why, diagram Ishikawy).
 Obszar 2c. Treści (zwiększenie liczby wykorzystywanych studiów przypadku):
Studentom przedstawia się bardziej zróżnicowane studia przypadków, także
zagraniczne.
 Obszar 2d. Treści (użyteczność): Studentom przedstawia się możliwości stosowania metod zarządzania w rzeczywistych warunkach biznesowych.
 Obszar 2e. Treści (technologia): Studentom przedstawia się możliwości wykorzystania technologii w działalności gospodarczej.
 Obszar 3. Organizacja: Wprowadza się zmiany kolejności kursów w planie studiów, aby następowały po sobie w logiczny sposób.
 Obszar 4. Doświadczenia w procesie kształcenia: Zwiększa się różnorodność metod kształcenia osób dorosłych.
W opisanym przypadku wdrożenia koncepcji kaizen w Rensselaer Polytechnic Institute, wykorzystano jedynie nieliczne instrumenty tej koncepcji. M.L. Emiliani wspomina
o zastosowaniu pracy w małych grupach oraz 5Why. Takie podejście świadczy o tym, że
wykorzystano jedynie pewien wycinek możliwości doskonalących, jakie oferuje koncepcja kaizen. W Rensselaer Polytechnic Institute nie znalazł zastosowania żaden z trzech
rodzajów aktywności (filarów kaizen) wskazanych przez M. Imai, tj. właściwe utrzymanie
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stanowiska pracy, eliminacja marnotrawstwa oraz standaryzacja. Można jednak przypuszczać, że zaprezentowane powyżej udoskonalenia przyczyniają się do eliminacji marnotrawstwa.
Przedstawiony przypadek dotyczy wąskiego obszaru zastosowania kaizen w szkole
wyższej, mianowicie odnosi się tylko do działalności dydaktycznej. Członkowie zespołów
kaizen (nauczyciele akademiccy, pracownicy uczelni i absolwenci) ocenili projekt jako
bardzo pozytywne, nowe i cenne doświadczenie. Ich zdaniem, praca w małych grupach
przyniosła więcej pozytywnych efektów, niż gdyby osoby działały samodzielnie. Projekt
kaizen wygenerował wiele nowych pomysłów, a dokonane zmiany były lepiej dopasowane do oczekiwań studentów220.
Podsumowując za M.L. Emiliani, kaizen jest skutecznym sposobem doskonalenia
kursów oferowanych przez szkoły biznesu. Przedstawione efekty tego przedsięwzięcia
w Rensselaer Polytechnic Institute zachęcają do podejmowanie działań tego typu również w innych uczelniach, przy czym istotne jest, aby instrumenty kaizen były odpowiednio dobrane do specyfiki poszczególnych szkół wyższych.

3.3.

Wybrane instrumenty kaizen przeznaczone dla
szkół wyższych

Tak jak w wielu koncepcjach zarządzania jakością, również w przypadku kaizen
można wyróżnić zasady, metody i narzędzia. M. Imai nazywa je „systemami” niezbędnymi do udanego wdrożenia kaizen i zalicza do nich opisane we wcześniejszych rozdziałach TQM oraz just-in-time, ponadto wymienia Total Productive Maintenance (czyli zapewnienie maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń), policy deployment (co oznacza proces planowania i osiągania długoterminowych celów poprzez rozwinięcie strategii organizacji na wszystkie jej jednostki), systemy sugestii pracowniczych oraz pracę
w małych grupach221. Z kolei w tzw. parasolu kaizen, który został opracowany przez
M. Imai, a następnie przez lata poddawano go modyfikacjom, znaleźć można koncepcje:
six sigma i lean management, metody: 5S, kanban (sterowanie ilością i czasem przepływu materiałów) oraz zero defektów (dążenie do całkowitego wyeliminowania braków), zasadę projektowania procesów odpornych na błędy poka-yoke, cykl PDCA i narzędzia: diagram Ishikawy, 5Why i inne.
W zależności od branży, w której działa organizacja, rodzaju działalności (produkcyjna lub usługowa), obszaru geograficznego, stosowane są różne spośród wymienionych instrumentów. Wybrane z nich, które mogą być zastosowane w szkołach wyższych
220
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przedstawiono na rysunku 12. Dokonując wyboru instrumentów ograniczono się do
kilku, które w opinii autorek mogą się okazać szczególnie potrzebne w rozwiązywaniu
problemów uczelni i co do których pojawiły się doniesienia naukowe potwierdzające
skuteczność ich wdrożenia w szkołach wyższych.

Zasady

•10 zasad kaizen

Metody

•5S

Narzędzia

•5Why
•praca w małych grupach
•system sugestii pracowniczych

Rysunek 12. Wybrane instrumenty kaizen proponowane dla szkół wyższych
Źródło: opracowanie własne.

Kaizen powinien obejmować wszystkie obszary uczelni, w tym sferę akademicką
oraz organizacyjną, co powoduje, że jest to złożone i wielowątkowe podejście. Zatem,
dla skutecznego funkcjonowania koncepcji kaizen w szkołach wyższych, konieczne jest
wspomaganie się wieloma instrumentami, a ich wybór uzależniony jest od rodzaju analizowanego procesu lub obszaru działalności uczelni.

3.3.1. Dziesięć zasad kaizen
Zasady zarządzania jakością określają stosunek organizacji i jej pracowników do
ogólnie rozumianych problemów jakości. Jako że koncepcja kaizen, na tle pozostałych,
ma własną specyfikę, M. Imai stworzył 10 zasad uwzględniających jej wyjątkowość222:
1. Odrzuć ustalony stan rzeczy i mało elastyczny sposób myślenia.
2. Myśl o tym jak coś zrobić, a nie skupiaj się na tym dlaczego nie można tego zrobić.
3. Nie szukaj wymówek, że czegoś nie da się zrobić, są one zbędne.
4. Wybieraj proste i natychmiastowe rozwiązania, nie czekając na te idealne.
5. Błędy koryguj na bieżąco.
6. Nie wydawaj pieniędzy na działania związane z kaizen.
7. Problemy i przeciwności losu stwarzają możliwości, dzięki nim zdobędziesz wiedzę.
8. Pytaj pięć razy „dlaczego”, szukaj prawdziwych przyczyn problemu.
9. Bierz pomysły od wszystkich i polegaj na mądrości grupy.
10. Możliwości kaizen są nieskończone.
222
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Zasady M. Imai można odnieść także do postępowania pracowników dążących do
ciągłego doskonalenia w szkołach wyższych. Zasada pierwsza dotyczy sytuacji, gdy pracownicy uczelni nierzadko przyzwyczajają się do wykonywania pewnych powierzonych
im zadań w sposób schematyczny, zgodnie z utwierdzonym przez lata stanem rzeczy.
Gdy pojawia się sytuacja wyjątkowa, niemieszcząca się w przyjętej procedurze, najprościej jest powiedzieć „tego się nie da zrobić”. Jednak M. Imai proponuje inne podejście.
Należy przyjąć elastyczną postawę i przede wszystkim mieć na uwadze konieczność
dostarczenia wartości dodanej dla klienta (studenta) oraz jego satysfakcję z usługi edukacyjnej. Z drugiej zasady wynika konieczność pozytywnego podejścia w wykonywaniu
codziennych obowiązków. Uwaga pracowników powinna być zatem skupiona na tym
w jaki sposób zrealizować zadanie, a nie na poszukiwaniu przyczyn dlaczego nie można
go wykonać. To drugie, niepożądane podejście jest przykładem marnotrawstwa czasu,
zatem powinno być eliminowane. Poszukiwanie wymówek, że czegoś nie da się zrobić
(zasada trzecia), także wpisuje się w kategorię muda. Pracownik marnuje przy tym czas,
który mógłby być przeznaczony na tworzenie wartości dodanej dla studentów. Zdecydowanie lepiej przeznaczyć ten cenny zasób na poszukiwanie możliwości rozwiązania
problemu. M. Imai podpowiada, aby wybierać proste i natychmiastowe rozwiązania
problemów. Zasada czwarta ma szczególne znaczenie w uczelniach, gdzie proces decyzyjny jest długi i często wymaga zaangażowania wielu osób. W przypadkach, co do których możliwe jest wdrożenie natychmiastowego rozwiązania, z poszanowaniem prawa
ustanowionego w szkole wyższej, lepsze wydaje się być podjęcie takich właśnie kroków.
Nie ma bowiem pewności, czy czasochłonne poszukiwanie idealnego rozwiązania przyniesie jakikolwiek skutek w przyszłości. Poprzednia zasada wiąże się z kolejną, piątą,
mianowicie z koniecznością korygowania błędów na bieżąco. Dotyczy to na przykład
błędnych informacji w informatycznym systemie obsługi studentów (np. nieprawidłowy
numer sali dydaktycznej w harmonogramie), które mogą spowodować, że usługa nie
zostanie zrealizowana. Choć M. Imai proponuje, aby nie wydawać pieniędzy na działania
związane z kaizen, to zasada szósta dotyczy raczej specyficznych warunków kulturowych
Japonii, gdzie preferowany jest tzw. japoński model motywowania pracowników, oparty
o motywatory pozafinansowe. W polskich warunkach dominują modele oparte przede
wszystkim o motywatory finansowe. W kolejnej z dziesięciu zasad kaizen pada sugestia,
aby nadarzające się problemy i przeciwności losu postrzegać jako możliwości. Trudne
sytuacje zawodowe stwarzają pole do wprowadzania zmian doskonalących, jednocześnie na ich podstawie należy uczyć się i wyciągać z nich wnioski. Jednak, aby zidentyfikować problem oraz poznać jego prawdziwą przyczynę, konieczne jest poświęcenie
czasu na dogłębne jego zbadanie, zgodnie z zasadą ósmą. Można w tym celu sięgnąć po
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narzędzie 5Why (opisane w dalszej sekcji). Pracownicy powinni mieć poczucie, że współtworzą szkołę wyższą, gdyż tylko wtedy zechcą podejmować trud identyfikowania problemów i proponowania usprawnień. Jednomyślnie z zasadą dziewiątą, pracowników
należy słuchać (każdego z osobna i grup), bowiem to oni są na co dzień w gemba i często
to oni wiedzą najlepiej, że problem występuje i gdzie tkwi jego prawdziwa przyczyna.
Należy przyjmować i analizować pomysły zgłaszane przez wszystkich, nawet jeśli początkowo nie wydają się cenne. Sam fakt okazania zainteresowania przez przełożonego dla
każdego pomysłu doskonalącego oraz okazywanie przy tym uznania pracownikowi,
przyczynia się do tworzenia szczególnego rodzaju kultury ciągłego doskonalenia, w której każdy, każdego dnia i w każdym miejscu w uczelni będzie proponować zmiany na
lepsze. W końcu, ostatnia zasada odnosi się do nieskończonych możliwości jakie oferuje
kaizen. Szanse te w szkole wyższej wynikają z trzech filarów koncepcji, czyli ze stworzenia standardów223, z eliminacji marnotrawstwa224 oraz z uporządkowanych stanowisk
pracy225. W ich efekcie następuje poprawa jakości usług edukacyjnych oraz wzrost zaangażowania i motywacji pracowników.
Stosowanie dziesięciu powyższych zasad powoduje, że kaizen rzeczywiście może być
ciągłym doskonaleniem uczelni, polegającym na zaangażowaniu wszystkich i wszędzie,
przy czym ulepszenie to nie ma końca. By osiągnąć ten cel, należy skorzystać z pozostałych instrumentów kaizen, w tym z metody 5S.

3.3.2. Metoda 5S
5S to metoda wspomagająca właściwe zorganizowanie i utrzymanie stanowisk
pracy. Ze względu na uniwersalny charakter, metoda ta może być z powodzeniem stosowana w szkołach wyższych, przy czym autorki proponują jej wykorzystanie np. na stanowiskach pracy biurowej, w archiwach dokumentów, w pracowniach dydaktycznych,
w laboratoriach badawczych, w magazynach, czy w pomieszczeniach technicznych.

223

224

225

Koncepcję modelu standaryzacji procesów w uczelni zaprezentowali K. Rostek oraz K. Gołuch-Trojanek. Por.
K. Rostek, K. Gołuch-Trojanek, Koncepcja modelu standaryzacji procesów w uczelni wyższej, w: Nauki o zarządzaniu w odmiennych kontekstach badawczych, M. Tutko, M. Wronka-Pośpiech (red.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 63-75.
Identyfikację i przykłady marnotrawstwa w uczelniach opisali J. Douglas, J. Antony i A. Douglas. Por. J. Douglas, J. Antony, A. Douglas, Waste identification and elimination in HEIs: the role of Lean thinking, “International Journal of Quality & Reliability Management” 2015, vol. 32, no. 9, s. 970-981.
M. Jiménez i in. przedstawili doświadczenia we wdrażaniu metody 5S w uczelnianych laboratoriach inżynieryjnych. Por. M. Jiménez, L. Romero, M. Domínguez, M. Mar Espinosa, 5S methodology implementation…
op.cit., s. 163-172.
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Nazwa metody 5S (pięć kroków właściwego utrzymywania stanowiska pracy) to
akronim pięciu japońskich i polskich słów226:
 selekcja (lub sortowanie) (jap. seiri),
 systematyka (jap. seiton),
 sprzątanie (jap. seiso),
 standaryzacja (jap. seiketsu),
 samodyscyplina (jap. shitsuke).
Pierwszy krok, selekcja, odnosi się do dokonania podziału rzeczy w gemba (na stanowisku pracy) na dwie grupy: rzeczy potrzebne i zbędne. Te drugie należy usunąć
z miejsca pracy (są to np. nieużywane komputery, narzędzia, wieszaki, urządzenia biurowe, meble, zapasy surowców, materiałów biurowych itp.). Etap ten rozpoczyna się od
kampanii czerwonej kartki227, którą przeprowadza się w wybranym miejscu w szkole
wyższej (np. dział, komórka, pomieszczenie), przez wcześniej powołany, kilkuosobowy
zespół 5S. Zadaniem członków zespołu jest oznaczenie czerwonymi kartkami rzeczy
(gembutsu), które zostaną ocenione jako niepotrzebne w gemba. Te spośród nich, które
nie mają żadnej wartości powinny zostać wyrzucone, a te które mogą znaleźć zastosowanie w przyszłości należy przenieść do magazynu (lub archiwum). Na rysunku 13 przedstawiono przykładową treść „czerwonej kartki” (inaczej karty selekcji), którą można się
posłużyć w sortowaniu w pomieszczeniach biurowych228. Wzór karty każda uczelnia
ustala indywidualnie, jednak istotne jest, aby była ona w kolorze czerwonym, co ułatwia
lokalizowanie przedmiotów.
CZERWONA KARTKA
Data wypełnienia:
28.02.2021
Przedmiot:
Kategoria:
 sprzęt biurowy
 komputery
 inne
Decyzja:
 wyrzucić
 inna decyzja
Podpis:

Numer kampanii:
PB1/2021

Imię i nazwisko:
M. Kowalski
Numer inwentarzowy:

 materiały biurowe
 meble

 dokumenty
 rzeczy osobiste

 przenieść do magazynu

 przenieść do archiwum

Rysunek 13. Przykładowa treść "czerwonej kartki"
Źródło: opracowanie własne.
226
227
228

M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 104.
Ibidem, s. 105.
W innych pomieszczeniach kategorie przedmiotów należy dostosować do charakterystyki wyposażenia (np.
w pracowniach dydaktycznych, zamiast pozycji „dokumenty” i „materiały biurowe” można uwzględnić
„rzutniki” czy „tablice”).
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Jak zauważa M. Imai, często zdarza się, że po zakończeniu pierwszego etapu 5S,
znaczna liczba przedmiotów oznaczona jest czerwonymi kartkami229. Celowe jest wówczas znalezienie źródeł marnotrawstwa poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania, np.:
„Dlaczego w sekretariacie znajduje się kilkadziesiąt pudełek z papierem do drukarki,
skoro dziennie zużywa się zaledwie kilka kartek?”, „Dlaczego w szafie z dokumentami
znajdują się dokumenty, które są potrzebne w danej chwili, jak i te, które powinny trafić
do archiwum?”. Prawidłowo przeprowadzony etap powinien zakończyć się wprowadzeniem ulepszeń, które zlikwidują wcześniej zidentyfikowane marnotrawstwo. Z pewnością działanie to przyczynia się do m.in. lepszego wykorzystania powierzchni oraz poprawia wygodę i bezpieczeństwo pracowników w wykonywanej codziennie pracy.
Drugim etapem wprowadzania 5S w szkole wyższej jest systematyka, w ramach której dokonywana jest klasyfikacja przedmiotów w oparciu o sposób użytkowania.
Kolejno, niezbędne rzeczy w miejscu pracy odpowiednio się rozmieszcza, aby zapobiegać marnotrawstwu czasu i wysiłku potrzebnego na ich znalezienie. M. Imai sugeruje,
aby określić maksymalną liczbę rzeczy w gemba230. Każda z nich powinna mieć własne,
najlepiej oznaczone, miejsce. Doskonale sprawdzają się przy tym tablice cieni. Aby
wdrożyć seiton, można się kierować zasadami, które proponuje M. Krasiński, np. rzeczy
niezbędne i najczęściej używane powinny znajdować się najbliżej pracownika, rzeczy powinny być oznakowane i znajdować się w wyznaczonych dla nich miejscach231.
Trzecia litera S oznacza sprzątanie (seiso). Zawiera ono w sobie wszystkie czynności
prowadzące do utrzymania miejsca pracy w czystości i porządku. Ten etap metody 5S
dotyczy zarówno maszyn, narzędzi, mebli, urządzeń biurowych, jak i podłóg, itp. Sprzątanie powinno być przeprowadzane regularnie i zgodnie z przyjętym w uczelni standardem. W każdej szkole wyższej standard sprzątania jest inny, różnice mogą występować
także w ramach jednej organizacji (np. standard sprzątania w pomieszczeniach laboratoryjnych odmienny niż w archiwum dokumentów), jednak w każdym przypadku warto
postawić pytania i na nie odpowiedzieć232:
 Co sprzątać?
 Kto ma sprzątać?
 Jak sprzątać?
 Czym sprzątać?
Standaryzacja to najbardziej skomplikowany, czwarty etap 5S. Z jednej strony seiketsu oznacza utrzymywanie czystego, bezpiecznego miejsca pracy, a z drugiej polega
na ciągłym powtarzaniu trzech poprzedzających go etapów. Jest to obszar wymagający
229
230
231
232

M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 106.
Ibidem, s. 108.
M. Krasiński, Kulturowe uwarunkowania... op. cit., s. 34.
Ibidem.
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szczególnej troski i zaangażowania ze strony kierownictwa, które powinno jasno komunikować pracownikom kiedy, gdzie i kto ma przeprowadzić seiri, seiton i seiso. Zatem
etap ten, poza naciskiem na utrzymywanie stanowiska pracy w czystości i porządku,
wymaga podejmowania działań edukacyjnych skierowanych do pracowników (np. szkolenia 5S). Ich efektem powinno być budowanie mechanizmów zapewniających, że pracownicy stosują seiri, seiton i seiso w codziennej praktyce, tj. codziennie usuwają z miejsca pracy zbędne rzeczy, odkładają potrzebne rzeczy do właściwie oznaczonych miejsc,
usuwają zanieczyszczenia i brud. Ponadto, w każdej organizacji stosującej 5S, opracowuje się standardy oznakowania miejsc i rzeczy, które powinny zostać przedstawione
w postaci zrozumiałej dla pracowników (najlepiej wizualnej, np. w postaci tablic informacyjnych). Wskazane jest umieszczanie ich w gemba, w łatwo dostępnych miejscach
(np. instrukcja obsługi kopiarki powinna znajdować się przy urządzeniu). Istotne jest
także, aby zaangażować pracowników w przygotowywanie standardów, ponieważ
„ludzie chętniej stosują się do zasad, które zostały wypracowane przez nich samych, niż
do zasad narzuconych im odgórnie”233.
Standaryzacja w szkole wyższej jest pożądana nie tylko w celu utrzymywania czystych i bezpiecznych miejsc pracy, ale jest niezbędna w odniesieniu do prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego. Jest to szczególnie ważne w związku z przeprowadzaną
przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) oceną programową, tj. oceną jakości kształcenia na kierunkach studiów. Ocena ta dokonywana jest w oparciu o kryteria oceny programowej dla profilu praktycznego oraz ogólnoakademickiego, określone w Statucie
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w ramach których zdefiniowano liczne standardy jakości
kształcenia (np. standardy związane z konstrukcją programu studiów w zakresie: koncepcji, celów kształcenia i efektów uczenia się). Standaryzacja w uczelni powinna dotyczyć wszystkich kryteriów oceny programowej, a zwłaszcza jest konieczna w przypadku
tworzenia programów studiów, sylabusów czy harmonogramów.
Ostatnim etapem metody 5S jest samodyscyplina (tłumaczona także jako samodoskonalenie), która polega na stworzeniu w uczelni, w tym w salach dydaktycznych, sekretariatach, laboratoriach, itd., warunków ku temu, aby pracownicy, w swych codziennych
obowiązkach, rutynowo działali zgodnie z etapami seiri, seiton, seiso i seiketsu. Kształtowanie w pracownikach samodyscypliny następuje poprzez skuteczną komunikację,
w szczególności informowanie o efektach podejmowanych działań w ramach metody
5S. Przydatne są tablice z materiałami wizualnymi, plakaty, ogłoszenia, artykuły w gazetce uczelnianej, itp. Na tablicach, które pełnią funkcję centrum informacji dla pracowników, najczęściej prezentuje się informacje o przyjętych standardach, wyniki audytów

233

Ibidem, s. 36.

116

Kaizen

5S, czy wspomniane efekty podejmowanych działań 5S. Pozwalają one śledzić – udokumentowane na schematach, wykresach i zdjęciach – postępy pracowników, zwiększając
ich motywację do doskonalenia. Motywacja ta może być także wzmacniana poprzez stosowanie motywatorów w postaci nagród dla pracowników i zespołów za postępowanie
zgodne z metodą 5S. Etap samodyscypliny powinien być wspomagany audytami stanowisk pracy. Audyty 5S mają na celu identyfikację odstępstw od założonych standardów
w funkcjonowaniu stanowisk pracy oraz wskazanie działań doskonalących. Podczas
audytu 5S dokonuje się porównania standardów dla poszczególnych etapów 5S ze stanem faktycznym w danym momencie. W przeprowadzeniu audytu przydatna jest karta
audytowa (por. rysunek 14), dzięki której można zidentyfikować odstępstwa, wyznaczyć
działania ukierunkowane na ich eliminację (działania doskonalące), wskazać osoby odpowiedzialne i terminy ich wykonania.
Karta audytu 5S – pomieszczenia biurowe
Numer pokoju:

Audytorzy:

Data:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Standard
Tak
Nie
Rozmieszczenie mebli jest zgodne ze standardem
Rozmieszczenie sprzętu biurowego jest zgodne ze standardem
Na szafach jest informacja o ich zawartości
Oznaczenie segregatorów jest zgodne ze standardem
Kable są zabezpieczone
W pomieszczeniu nie ma rzeczy zbędnych
Działania doskonalące z poprzedniego audytu 5S zostały wdrożone
…
Suma:
Instrukcja: przy każdym punkcie należy wpisać wartość „1” we właściwej kolumnie (tak/nie);
w przypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić tabelę poniżej;
Lp.
Działanie doskonalące – wniosek poaudytowy
Kto?
Kiedy?

Rysunek 14. Karta audytu 5S dotycząca pomieszczeń biurowych
Źródło: opracowanie własne.

Co ważne, audyt 5S nie polega na identyfikowaniu błędów i osób odpowiedzialnych
za ich popełnianie. Jego istotą jest kontrolowanie obszarów pracy (np. pomieszczenie
biurowe, laboratorium), a nie ludzi. Jeśli ocena po przeprowadzeniu audytu jest pozytywna, wówczas warto wykorzystać te informacje w procesie motywowania pracowników. Z kolei, ocena negatywna przedstawia pole do dalszego doskonalenia. Wyniki
audytów mogą także znaleźć zastosowanie w rywalizacji pomiędzy grupami pracowni-

117

Rozdział III

ków, gdzie najlepszy zespół otrzyma nagrodę. Warto w tym miejscu podkreślić, że rezygnacja z audytów 5S, jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy wdrażaniu
i w funkcjonowaniu 5S. U podstaw porażki M. Bednarek wymienia także brak zrozumienia celu wdrażania 5S przez pracowników, unikanie standaryzacji miejsca pracy, narzucanie pracownikom standardów dotyczących ich miejsca pracy oraz brak regularnego
zainteresowania kadry zarządzającej efektami wdrażania systemu 5S234. Z drugiej strony,
przyczyn sukcesu 5S M. Kraśniewski upatruje w zaangażowaniu kierownictwa, jasnym
zdefiniowaniu wymagań 5S, konsekwencji we wdrażaniu 5S oraz wizualizacji elementów235 (np. przyjętych standardów, wyników audytów). Zasady te zapewniają powodzenie we wdrożeniu metody 5S w każdej organizacji, w tym w szkole wyższej.
M. Jiménez i in. przedstawili doświadczenia we wdrażaniu metody 5S w celu optymalizacji pracy i bezpieczeństwa w uczelnianych laboratoriach inżynieryjnych236. Opisany przez nich przypadek aplikacji 5S w laboratorium dotyczy obszaru dydaktycznego.
W opinii autorów, cechą, która sprawia, że laboratoria uczelniane są odpowiednie do
implementacji 5S, jest to, że są to przestrzenie dydaktyczne, w których zachodzi interakcja nauczyciela akademickiego ze studentem, przy czym ten drugi posługuje się różnymi
zasobami technicznymi z pełną niezależnością. Ponadto, w laboratoriach zasoby mają
cechy funkcjonalne zbliżone do tych stosowanych w przemyśle (są to np. obrabiarki, narzędzia do mocowania i skrawania, sprzęt i oprogramowanie inżynierskie)237. W opisywanym przypadku metoda 5S została zastosowana w czterech uczelnianych laboratoriach: (1) formowania i cięcia blach, (2) zintegrowanych systemów produkcyjnych, (3)
spawania i (4) metrologii. Zdaniem autorów, kluczowym elementem implementacji była
tablica informacyjna 5S, umożliwiająca śledzenie informacji na temat podejmowanych
działań, obowiązków i wyników. M. Jiménez i in. przedstawiają wiele korzyści z wdrożenia metody 5S w laboratorium, w tym do najważniejszych zaliczyć można238:
 powstała nowa mentalność pracy zespołowej, która zwiększyła zaangażowanie
pracowników dydaktycznych i studentów,
 zmniejszyła się liczba usterek i wypadków,
 materiały zapasowe uległy redukcji, usunięto niepotrzebne materiały i narzędzia,
 nastąpił wzrost wolnych przestrzeni w obszarze roboczym,
 zasoby są sortowane i identyfikowane,
 zlikwidowano źródła powstawania brudu,
234

235
236
237
238

M. Bednarek, Podstawy porażki. 5S, czyli 5 sposobów na niepowodzenie we wdrażaniu programu 5S, „Kaizen” 2013, nr 4, s. 12-15.
M. Krasiński, Kulturowe uwarunkowania... op. cit., s. 37.
M. Jiménez, L. Romero, M. Domínguez, M. Mar Espinosa, 5S methodology implementation… op.cit., s. 164.
Ibidem.
Ibidem, s. 170.
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 kontrola wizualna pozwala na natychmiastowe wykrycie odchyleń lub awarii,
 praktyki studenckie są realizowane w krótszym czasie.
Zastosowanie metody 5S w szkołach wyższych przynosi liczne i różnorodne korzyści.
Prowadzą one do likwidacji marnotrawstwa (muda zapasów, muda oczekiwania, muda
napraw), na uporządkowanych zgodnie z 5S stanowiskach pracuje się wygodniej i bezpieczniej, wzrasta też zaangażowanie społeczności akademickiej i chęć do wspólnego
rozwiązywania pojawiających się problemów.

3.3.3. 5Why
5Why (inaczej 5W, 5Whys, Why five, Pięć dlaczego) to narzędzie służące do zbierania oraz przetwarzania danych, pozwalające na wykrywanie przyczyn problemów. Co
więcej, 5Why umożliwia ustalenie prawdziwej przyczyny problemu, która często kryje
się za bardziej oczywistymi objawami, aby następnie zaproponować rozwiązanie. Znaczenie tego instrumentu, zostało dobitnie podkreślone przez T. Ohno, który twierdzi, że
system produkcyjny Toyoty został zbudowany właśnie w oparciu o naukowe podejście
„Why five”239.
Analiza 5Why rozpoczyna się od zebrania informacji o powstałym problemie. Problem można sformułować w postaci zdania, np. „Studenci są niezadowoleni i protestują
przed gabinetem dyrektora ds. dydaktycznych”. Kolejno tworzony jest kilkuosobowy
zespół 5Why. W jego skład wchodzą osoby, które wiedzą najwięcej o problemie, czyli
w tym przypadku o sprawach dydaktycznych (np. dyrektor ds. dydaktycznych, pracownicy sekretariatu ds. studenckich). Następnie należy zadać pierwsze pytanie dotyczące
wcześniej sformułowanego problemu: „Dlaczego studenci są niezadowoleni i protestują
przed gabinetem dyrektora ds. dydaktycznych?”. Gdy uzyska się odpowiedź na tak postawione pytanie, należy zadać kolejne, nawiązujące do tej odpowiedzi. M. Imai podpowiada, że pytania należy zadawać zwykle co najmniej pięć razy240. Ale nie jest to regułą.
Czasami może okazać się, że faktyczną przyczynę powstania problemu odnajdziemy już
po uzyskaniu odpowiedzi np. na drugie czy trzecie pytanie. Przykładowy sposób poszukiwania prawdziwej przyczyny problemu przedstawiono na rysunku 15.

239
240

T. Ohno, Toyota production system: beyond large-scale production, Productivity Press, Portland 1988, s. 38.
M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 26.
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Dlaczego studenci są niezadowoleni i protestują przed gabinetem dyrektora ds.
dydaktycznych?
99% z nich otrzymało oceny niedostateczne z egzaminu.

Dlaczego 99% studentów otrzymało oceny niedostateczne z egzaminu?
Nie przygotowali się do egzaminu.

Dlaczego studenci nie przygotowali się do egzaminu?
Mieli za mało czasu na naukę.

Dlaczego studenci mieli za mało czasu na naukę?
Zostali poinformowani o terminie egzaminu zaledwie dzień wcześniej.

Dlaczego studenci zostali poinformowani o terminie egzaminu tak późno?
Jak dotąd nie opracowano standardu komunikowania się ze studentami.

Rysunek 15. Wykorzystanie 5Why w celu poszukiwania prawdziwej przyczyny
problemu
Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonej analizy 5Why wynika, że prawdziwą przyczyną problemu jest
brak standardu komunikowania się ze studentami, a nie np. niefrasobliwość lub lenistwo
studentów. Po określeniu przyczyny problemu pozostaje jeszcze zaproponowanie rozwiązania. Wydaje się, że dla powyższego przykładu rozwiązanie jest proste: w szkole
wyższej należy opracować standardy, będące najlepszym sposobem wykonania danej
pracy. W tym przypadku konkretnie chodzi o standard komunikowania się ze studentami. W standardzie takim należałoby określić m.in. kto (np. pracownik sekretariatu
dydaktycznego), kiedy (np. na miesiąc przed sesją egzaminacyjną) i w jaki sposób informuje studentów o terminach egzaminów (np. zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej jednostki dydaktycznej).
Przedstawione narzędzie 5Why może być stosowane w pracach zespołów i komisji
istniejących w szkołach wyższych i ich jednostkach, które nieustająco rozwiązują różnorodne problemy, np. w obszarze dydaktyki. Instrumentu tego nie należy postrzegać jako
kolejnego elementu biurokratycznego wiążącego się z koniecznością stworzenia następnego kilkuosobowego zespołu 5Why. Raczej należy go pojmować jako narzędzie do
wykorzystania w ramach istniejących struktur organizacyjnych (np. w czasie posiedzeń
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zespołów ds. zapewnienia/doskonalenia jakości kształcenia), w celu poszukiwania prawdziwych przyczyn problemów.
Na zakończenie warto przedstawić korzyści płynące ze stosowania 5Why. Z pewnością jest to proste i uniwersalne narzędzie wspomagające rozwiązywanie problemów,
tym samym może być stosowane we wszystkich rodzajach organizacji, w tym w uczelniach. Przy tym, nie wymaga od członków zespołu specjalistycznego przygotowania,
ukończenia szkolenia czy szczególnych kompetencji. Jego zaletą jest to, że jest to bezkosztowe postępowanie, skłaniające pracowników do myślenia i samodzielnego poszukiwania prawdziwych przyczyn problemu, a następnie proponowania opracowanych
w grupie rozwiązań.

3.3.4. Praca w małych grupach
Praca w małych grupach (ang. small group activities, SGA) opiera się na aktywności
nieformalnych i ochotniczych grup pracowników, którym stawia się za cel realizację
zadań241. Najpopularniejszym przykładem tych grup są wywodzące się z Japonii koła jakości, działające w obszarach jakości, bezpieczeństwa, produktywności i kosztów242. Złożony charakter obszarów determinuje skład osobowy zespołów, które najczęściej liczą
kilkanaście osób, w tym pracowników i ich przełożonych, reprezentantów różnych wydziałów i różnych szczebli zarządzania. Zapewnienie różnorodności oraz interdyscyplinarności kół jakości jest istotne, ponieważ prowadzi do osiągnięcia efektu synergii
w pracy grupy243. Praca kół odbywa się według kroków przedstawionych na rysunku 16.
Identyfikacja
problemów

Decyzja
o wdrożeniu
rozwiązania

Prezentacja
rozwiązania

Poszukiwanie
rozwiązań

Wybór
rozwiązania
optymalnego

Rysunek 16. Etapy pracy koła jakości
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Imai, Kaizen – klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT
Biznes, Warszawa 2007, s. 119.
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M. Imai, Kaizen – klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007, s. 123.
M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 49.
243 M. Krasiński, Kulturowe uwarunkowania... op. cit., s. 51.
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Powyższy cykl pracy koła jakości można wykorzystać także w odniesieniu do działalności zespołów powoływanych do realizacji różnorodnych zadań w szkołach wyższych.
Grupę pracowników można stworzyć w ramach funkcjonujących zespołów lub komisji,
do realizacji konkretnego zadania, np. przygotowanie raportu samooceny w związku ze
zbliżającą się wizytacją PKA. W jej składzie można uwzględnić nie tylko pracowników
administracyjnych, czy przedstawicieli władz oraz nauczycieli akademickich, ale również
przedstawicieli studentów i innych interesariuszy szkoły wyższej.
Działalność koła (grupy) rozpoczyna się od identyfikacji problemów. W trakcie tego
etapu należy stworzyć możliwość zgłaszania wniosków i pomysłów każdemu członkowi
grupy. Następnie zespół przystępuje do pozyskiwania informacji i poddaje je analizie,
aby znaleźć możliwe rozwiązania zidentyfikowanych wcześniej problemów. Członkowie
koła jakości kolejno wybierają i projektują optymalne rozwiązanie. Sugerowane rozwiązanie jest potem prezentowane przełożonym i to przez nich podejmowana jest decyzja
o jego ewentualnym wdrożeniu. Wdrożeniem rozwiązania (standardu lub procedury)
najczęściej zajmują się już inne osoby, ale dzieje się to nierzadko we współpracy z przedstawicielami koła jakości. Jako że koła pracują w cyklu, po ostatnim etapie ponownie
podejmowana jest faza identyfikacji problemów. W realizacji powyższego cyklu, koła jakości mogą być wspierane wypracowanymi wytycznymi (tabela 19).
Tabela 19. Wytyczne dla funkcjonowania kół jakości w szkołach wyższych
Wytyczna
Nie ustala się normy

Zapewnia się czas na
działalność kół
Prowadzi się szkolenia dla członków kół
Pozwala się na odczuwanie zadowolenia z osiągnięć kół
Stosuje się nagrody

Uszczegółowienie wytycznej
Nie należy narzucać konkretnej liczby rozwiązywanych problemów,
ponieważ ustalanie normy mogłoby się przyczynić do obniżenia jakości projektowanych rozwiązań.
Ponieważ zespoły składają się ze specjalistów z różnych obszarów, należy ustalić termin ich spotkań (np. środy o ustalonej godzinie, w czasie pracy).
Szkolenia powinny dotyczyć metod pracy kół jakości, w tym np. wykorzystywania technik identyfikacji problemów.
Należy organizować regularne spotkania połączone z prezentacjami,
ponieważ dzięki nim zespoły mogą się pochwalić postępem w rozwiązywaniu problemów oraz uzyskać informacje zwrotne.
Pieniężne i/lub niepieniężne nagrody dla poszczególnych członków
koła i/lub dla zespołu za zaangażowanie i wypracowane rozwiązanie
stanowią swego rodzaju zakończenie pracy nad problemem i motywują do dalszych wysiłków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Krasiński, System Kaizen w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 76-78.

Pierwsza publikacja odnosząca się do zastosowania kół jakości w szkołach wyższych
ukazała się dość wcześnie, bowiem już w 1988 roku. Jej autor, D. Hunnicutt, opisuje
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w niej ideę integracji pracowników administracji i nauczycieli akademickich poprzez
wprowadzenie do uczelni kół jakości. W szczególności, artykuł wskazuje na potrzebę
tworzenia kół jakości na uniwersyteckich wydziałach sportowych244. W innym artykule,
U. Devi oraz R.S. Mani opisują przykłady działalności kół jakości w szkołach wyższych
zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Central Piedmont Community
College, w Middlesex County College oraz w Lakeshore Technical Institute. Wskazują
także korzyści z wdrożenia kół jakości, do których zaliczają zaobserwowaną poprawę
w trzech obszarach: postaw pracowników, jakości usług edukacyjnych oraz środowiska
pracy245. Z kolei M.R. Faridi i in. przybliżają funkcjonowanie studenckich kół jakości
w College of Business Administration, jednostce Salman bin Abdul-Aziz University w Arabii Saudyjskiej. Studenckie koła jakości tworzą studenci kierunku Business Administration wraz z nauczycielem akademickim. Ich celem jest zapewnianie jakości kształcenia
poprzez wzajemne spotkania (raz lub dwukrotnie w ciągu miesiąca). Dzięki podejściu
opartemu na współpracy, zachęcaniu studentów do szczerych dyskusji oraz atmosferze
szacunku dla wszystkich, w sposób skuteczny rozwiązuje się problemy w obszarze
dydaktycznym246. Badania M.R. Faridi i in. dowiodły, że studenckie koła jakości generują
istotne korzyści, m.in.247:
 są skutecznym narzędziem promowania zróżnicowanych technik nauczania
i uczenia się,
 tworzą środowisko skoncentrowane na studencie, wzmacnianiu jego pozycji na
rynku pracy, poprawie jego umiejętności rozwiązywania problemów,
 umożliwiają studentom poznanie i weryfikację narzędzia, jakim jest praca w małych grupach, w praktyce,
 przyczyniają się do zwiększania zatrudnialności studentów.
Podsumowując, należy stwierdzić, że koła jakości przynoszą szkołom wyższym liczne
pożytki, a ich członkami mogą być zarówno studenci jak i pracownicy (w tym nauczyciele
akademiccy i pracownicy administracyjni). Zważywszy na fakt, że w polskich uczelniach
dość często funkcjonują studenckie koła naukowe, mogą one stanowić podstawę do
powołania studenckich kół jakości, jako grup nieformalnych i ochotniczych. Koła te
mogłyby być źródłem wielu pomysłów doskonalących.
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D. Hunnicutt, Integrating Quality Circles Into College Athletic Departments, “Journal of Sport Management”
1988, vol. 2, no. 2, s. 145.
U. Devi, R.S. Mani, Quality Assurance in Education through Quality Circles – Global and Indian Context,
“Academic Leadership: The Online Journal” 2009, vol. 7, no. 4, Art. 25.
M.R. Faridi, N.S. Al Kahtani, T. Alam, S. Malki, An Introduction to Student Quality Circle at College of Business
Administration, Salman Bin Abdulaziz University, Al Kharj, Kingdom of Saudi Arabia – An Empirical Study,
“International Education Studies” 2014, vol. 7, no. 9, s. 150.
Ibidem, s. 158.
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3.3.5. System sugestii pracowniczych
S. Kejna definiuje system sugestii pracowniczych jako „funkcjonujący w sposób
ciągły i uporządkowany zbiór procesów, reguł i działań ukierunkowany na stworzenie
warunków efektywniejszego wykorzystania wszelkich inicjatyw pracowniczych mających na celu poprawę efektywności wykonywanych przez nich zadań”248. Innymi słowy,
system ten umożliwia wykorzystanie pomysłów pracowników do identyfikacji i rozwiązywania problemów organizacyjnych. Jego głównym założeniem jest to, że wszyscy pracownicy, zatrudnieni na różnych stanowiskach, mogą zgłaszać swoje sugestie, pomysły,
innowacje i opinie dotyczące zauważonych problemów, w tym np. usuwania nieprawidłowości w procedurach pracy oraz podnoszenia jakości produktów. System sugestii
pracowniczych nie polega jednak tylko na zgłaszaniu usprawnień, ale przede wszystkim
chodzi tu o przedstawianie rozwiązań zaobserwowanych problemów249.
Zgłaszanie sugestii pracowniczych może następować na dwa sposoby, jako sugestie
indywidualne oraz grupowe (np. przez koła jakości). W obu przypadkach, systemy sugestii pracowniczych stanowią cenne źródło komunikacji dwustronnej pomiędzy przełożonymi i pracownikami, umożliwiają rozwój pracowników oraz przynoszą wiele innych
korzyści, m.in. ułatwienia w pracy, poprawę bezpieczeństwa, podniesienie jakości produktów250.
W literaturze przedmiotu proponuje się różne modele implementacji systemu sugestii pracowniczych251, jednak istotne jest, aby wdrażając system w organizacji uwzględnić następujące etapy:
 podjęcie decyzji o stworzeniu w organizacji systemu sugestii pracowniczych
(określenie, czy będzie to system „papierowy”, „elektroniczny”, czy „mieszany”),
 przygotowanie dokumentacji, w tym regulaminu systemu sugestii pracowniczych oraz formularza wniosku usprawniającego,
 utworzenie bazy danych (narzędzia IT) do zarządzania wnioskami oraz procesem
ich oceny i implementacji,

248

249
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S. Kejna, Metodyka pozyskiwania i przetworzenia dodatkowej informacji do celów zarządczych przez analizę
systemów sugestii opartych na filozofii kaizen, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, nr 2
(300), s. 146.
M.R. Eisalou, N. Yazdani, F.S. Irdemosa, Assessing the feasibility of establishing suggestion system in Islamic
Azad University, Ardabil branch, “Life Science Journal” 2013, vol. 10, (SUPPL.6), s. 713.
M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 132.
K. Midor, M. Lenart, Wdrożenie systemu Kaizen w firmie branży motoryzacyjnej – studium przypadku, „Jakość i Bezpieczeństwo” 2015, nr 3 (12), s. 123-126; G. Ćwikła, C. Grabownik, A. Gwiazda, K. Kalinowski,
R. Gmur, Ocena działania systemu ciągłego doskonalenia kaizen w przykładowej firmie, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosała (red.), Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, s. 294-295.
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przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród pracowników, w trakcie której
następuje zapoznanie ich z podstawami systemu oraz zasadami jego realizacji,
przy czym wykorzystuje się tablice informacyjne, plakaty, ulotki, prowadzi się
szkolenia,
 testowanie systemu, w tym przyjęcie pierwszych wniosków, dokonanie ich analizy i wdrożenie pomysłów, dokonanie ewentualnych korekt,
 uruchomienie systemu.
W opracowanej dla potrzeb systemu sugestii pracowniczych dokumentacji, także
w szkole wyższej, kluczowe są dwa dokumenty: regulamin (w tym procedura zgłaszania,
oceny i nagradzania sugestii pracowniczej, przedstawiona na rysunku 17, warunki otrzymania i rodzaje nagród) oraz formularz wniosku usprawniającego. Tworząc te dokumenty warto stosować proste zasady oraz używać precyzyjnego i przystępnego języka.

Pracownik

Nagroda

Pomysł

Pozytywna
decyzja
o wdrożeniu

Wniosek
usprawniający
Przełożony
i/lub inne
podmioty
decyzyjne

Rysunek 17. Cykl zgłaszania, oceny i nagradzania sugestii pracowniczej
Źródło: opracowanie własne.

Cykl zgłaszania, oceny i nagradzania sugestii pracowniczej rozpoczyna się od pomysłu pracownika. Jednak, aby pracownik podjął trud wypełnienia i złożenia wniosku
usprawniającego, konieczne jest zmotywowanie go do tego. Rola odgrywana przez przełożonego jawi się w tym procesie jako kluczowa, ponieważ to od niego zależy, czy pracownicy zechcą się dzielić się swymi pomysłami i to on odpowiada za odpowiednie ich
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motywowanie. Należy nadmienić, że istnieją różne modele motywowania pracowników
do zgłaszania sugestii pracowniczych. Tzw. japoński model oparty jest o motywatory pozafinansowe (np. możliwość wpływania na decyzje kierownictwa, dyplom uznania)
i przynosi korzyści z zaangażowania pracowników podnoszącego morale. Jego przeciwieństwem jest tzw. model amerykański, kładący nacisk na korzyści ekonomiczne, czyli
stosowanie głównie motywatorów finansowych252. Występują także tzw. modele mieszane. Z badań na temat systemów sugestii pracowniczych w przedsiębiorstwach, przeprowadzonych przez Ł. Dekiera i A. Grycuka wynika, że w Polsce preferowane są różne
rodzaje nagród przyznawanych pracownikom za zgłaszane pomysły doskonalące. I tak,
w 45% badanych przedsiębiorstw przyznawano wyłącznie nagrody finansowe, w 20%
wyłącznie rzeczowe, a system mieszany wykorzystywano w 30% organizacji253. Wśród
innych czynników, które mogą motywować pracowników do składania wniosków
usprawniających, D. Łączyńska wymienia: poczucie, że ma się wpływ na działania podejmowane w organizacji, możliwość realizacji własnych pomysłów i ulepszenia własnego
miejsca pracy, a także uznanie ze strony przełożonych i współpracowników254.
Kolejnym, obok regulaminu, dokumentem systemu sugestii pracowniczych jest formularz wniosku usprawniającego. Może być przygotowany na arkuszu papieru, bądź
w wersji elektronicznej, jednak zawsze powinien być prosty do wypełnienia, aby nie
zniechęcać żadnego pracownika do jego uzupełnienia. Przykładową wersję formularza
przedstawiono na rysunku 18.
Wniosek usprawniający
Imię i nazwisko autora wniosku:
Imię i nazwisko przełożonego autora wniosku:
Adres e-mail/nr tel. autora wniosku:
Data złożenia wniosku:
Stanowisko:
Wydział i/lub instytut i/lub komórka organi Nauczyciel akademicki
zacyjna:
 Pracownik niebędący nauczycielem akademickim
Obecna sytuacja wymagająca poprawy:
Planowane usprawnienie:
Załączniki:

Rysunek 18. Formularz wniosku usprawniającego w szkole wyższej
Źródło: opracowanie własne.
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M. Imai, Gemba Kaizen... op. cit., s. 132.
Ł. Dekier, A. Grycuk, Programy sugestii pracowniczych. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Lean Management Polska, Wrocław 2014, s. 11.
D. Łączyńska, Szczupły sposób myślenia, „Kaizen” 2014, nr 2, s. 49-50.
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Pracownik, po wypełnieniu wniosku, przedstawia go przełożonemu i/lub innym podmiotom decyzyjnym, w zależności od przyjętego w uczelni schematu postępowania. Jeśli
zostanie podjęta negatywna decyzja dotycząca sugestii pracowniczej, należy ją uzasadnić autorowi wniosku. W sytuacji, gdy decyzja jest pozytywna, powinno się przekazać
odpowiednie zasoby niezbędne do wdrożenia pomysłu, a pracownik winien zostać nagrodzony. Preferowaną formą nagród stosowanych w ramach systemów sugestii pracowniczych w polskich organizacjach są nagrody finansowe, przy czym najpopularniejszą z nich jest określona kwota pieniędzy przyznawana za zgłoszony pomysł. Rozpowszechnione są też nagrody okresowe (miesięczne, kwartalne i roczne). Wśród nagród
rzeczowych najbardziej cenione są bony towarowe i karty podarunkowe, a następnie
gadżety firmowe, upominki oraz sprzęt komputerowy, RTV i AGD255.
Systemy sugestii pracowniczych w szkołach wyższych są tematem rzadko podejmowanym przez badaczy. M.R. Eisalou, N. Yazdani i F.S. Irdemosa podjęli trud zbadania
możliwości ustanowienia systemu sugestii w Ardabil Islamic Azad University w Iranie.
Aby działanie to zakończyło się sukcesem proponują oni m.in.256:
 udział wszystkich pracowników uczelni w zgłaszaniu sugestii,
 minimalizację biurokracji,
 ułatwienie procesu poprzez opracowanie elastycznego regulaminu i formularzy,
 udział zgłaszających pomysły w ich realizacji,
 tworzenie poczucia wzajemnego zaufania,
 zapewnienie mechanizmu ciągłego doskonalenia systemu,
 informowanie społeczności akademickiej o systemie,
 opracowanie sprawiedliwego systemu przyznawania nagród,
 zapewnienie budżetu na wykonanie systemu.
Cytowani autorzy przedstawiają też wyniki badań, na podstawie których można
stwierdzić, że system sugestii pracowniczych przynosi rozliczne korzyści, m. in.: propaguje kulturę współpracy na rzecz doskonalenia, skutecznie poprawia morale i motywację pracowników, poprawia produktywność i jakość usług, usprawnia przepływ informacji, zwiększa przychody i obniża koszty oraz zwiększa dokładność, tempo i precyzję
wykonywanych czynności257. Profity te jednoznacznie dowodzą, że warto rozważyć
wdrażanie systemów sugestii pracowniczych w szkołach wyższych.
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Ł. Dekier, A. Grycuk, Programy sugestii pracowniczych... op. cit., s. 11-12.
M.R. Eisalou, N. Yazdani, F.S. Irdemosa, Assessing the feasibility... op. cit., s. 719-720.
Ibidem, s. 719.
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***
Jednym z najważniejszych zadań, które stoją przed organizacjami, w tym szkołami
wyższymi, jest takie wykorzystywanie wiedzy i umiejętności pracowników, aby możliwe
było dostarczanie wartości dla ich interesariuszy. Spośród wielu stosowanych koncepcji
zarządzania jakością, koncepcja kaizen wydaje się być w realizacji tego zadania szczególnie użyteczna. Jej niewątpliwą zaletą jest bowiem to, że opiera się ona na założeniu, że
każdy pracownik posiada nieujawnione możliwości, w tym wiedzę i umiejętności, które
należy odkryć i wykorzystać w procesie ciągłego doskonalenia. Kaizen polega na nieustannym poszukiwaniu i wprowadzaniu w życie nawet niewielkich usprawnień, co dzieje
się przy udziale wszystkich pracowników, każdego dnia i w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Wdrożenie koncepcji jest jednak procesem długotrwałym. Pracownicy muszą przystosować się do zmian i zaakceptować je, co zajmuje cenny czas liczony
w latach258. Nie jest to więc zadanie łatwe i szybkie do zrealizowania, ale przynosi znaczące pozytywne efekty.
Koncepcja ta umożliwia poprawę jakości kształcenia w szkołach wyższych, i co z tym
się wiąże, doskonalenie kursów, wspieranie studentów w procesie uczenia się oraz
w pracy zespołowej. Jednak, gdy poszukiwanie korzyści zostanie rozszerzone także na
publikacje dotyczące poszczególnych instrumentów kaizen, to wachlarz pożytków jest
znacznie szerszy. To właśnie te zalety powodują, że zdroworozsądkowe i niskokosztowe
podejście kaizen wydaje się być odpowiednie dla środowisk akademickich. Koncepcja ta
zachęca pracowników do myślenia, poszukiwania prawdziwych przyczyn problemów
i ich rozwiązywania oraz do zgłaszania pomysłów dotyczących usprawnień, promuje dialog i pracę zespołową. Oprócz tego, przynosi szkołom wyższym liczne korzyści poprzez
wykonywanie „drobnych kroczków”, które nie wymagają angażowania znacznych nakładów finansowych.
Opisane instrumenty kaizen przyspieszają proces doskonalenia w uczelniach i czynią
go skuteczniejszym. Dla przykładu, gdy pracownicy widzą, że metoda 5S przyczynia się
do poprawy ich bezpieczeństwa i sprawia, że codzienne obowiązki wykonuje się łatwiej,
w większym stopniu angażują się w systematyczne działanie. Kiedy zauważają, że praca
w małych zespołach, poprzez efekt synergii, prowadzi do sprawniejszego rozwiązywania
problemów, zwiększają swe zaangażowanie i dążą do integracji zespołu. W końcu, gdy
pracownicy dostrzegają, że proponowane przez nich pomysły i usprawnienia są wprowadzane i pojawiają się ich pozytywne efekty, to rośnie ich motywacja oraz entuzjazm
do zgłaszania kolejnych zmian doskonalących.
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Nie ulega wątpliwości, że aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata, szkoły
wyższe muszą się zmieniać. Z uwagi na szczególne cechy, które wyróżniają uczelnie na
tle innych organizacji, jak ich misja, tradycja i etos pracy, charakter prowadzonej działalności czy też wielkość i złożoność struktury organizacyjnej, wdrażanie zmian w tych organizacjach często jest trudne. Stąd też wynika potrzeba poszukiwania rozwiązań, które
będą sprzyjały procesowi doskonalenia w tych instytucjach, pomimo występujących
w nich ograniczeń, do których zaliczyć można między innymi przepisy prawne oraz ustrój
uczelni.
Autorki niniejszego opracowania przyjęły założenie, że implementacja w szkołach
wyższych zmian w obszarze organizacji i zarządzania, przyczyniających się do poprawy
ich funkcjonowania, powinna zachodzić na drodze ewolucji. Oznacza to rezygnację z podejść o charakterze rewolucyjnym (takich, jak na przykład Business Process Reengineering), które co prawda przynoszą szybkie i spektakularne rezultaty, ale jednocześnie obarczone są dużym ryzykiem ponoszenia wysokich kosztów zmian. Spośród licznych koncepcji i metod zarządzania do analizy wybrano trzy, które zalicza się do tzw. koncepcji
projakościowych i które postulują wprowadzanie zmian w organizacjach na drodze ewolucji.
Jako pierwsze opisane zostało Total Quality Management. Koncepcja ta, w swoim
charakterze najbardziej ogólna, przez wielu badaczy uważana jest w pewnym sensie za
filozofię zarządzania. Stanowi ona wprowadzenie w problematykę zarządzania jakością
i jej doskonalenia w szkołach wyższych. W dalszej kolejności scharakteryzowano lean
management oraz kaizen, dwie koncepcje które można stosować w szkołach wyższych
łącznie, bowiem wzajemnie się uzupełniają. Są one ukierunkowane na proces ciągłego
doskonalenia w organizacji, zmierzający do zapewnienia klientom oczekiwanej przez
nich wartości, przy jednoczesnym ograniczaniu marnotrawstwa wynikającego ze złej
organizacji pracy. Każda z zaprezentowanych koncepcji oferuje uczelniom usystematy-
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zowany zbiór rozwiązań, które powinny być dobrane oraz zaadaptowane do tych organizacji z uwzględnieniem ich indywidualnego charakteru. Szkoły wyższe różnią się
bowiem nie tylko od innych organizacji (np. przedsiębiorstw), ale również między sobą.
Wybór struktury i zakresu pracy ukierunkowany był na stworzenie prostego i przystępnego pracownikom uczelni opracowania, które będzie stanowiło dobrą podstawę
do zapoczątkowania zmian w tych organizacjach, zmierzających do opracowania i wdrożenia rozwiązań systemowych, ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie. Sformułowany
we wstępnie niniejszej monografii cel, którym było zaprezentowanie możliwości zastosowania TQM, lean management oraz kaizen w szkołach wyższych, został zrealizowany
z wykorzystaniem metody krytycznej analizy literatury oraz doświadczeń własnych autorek, będących pracownikami trzech dużych ośrodków akademickich w Polsce. W wyniku przeprowadzonej analizy, pomimo ograniczeń zastosowanej metody badawczej,
udało się sformułować istotne z punktu widzenia szkół wyższych wnioski.
W literaturze przedmiotu zauważalny jest wciąż utrzymujący się trend zainteresowania projakościowymi koncepcjami zarządzania w szkołach wyższych, zarówno
w ośrodkach krajowych jak i zagranicznych. Liczne badania empiryczne, w tym studia
przypadków zastosowania omawianych koncepcji, udowadniają, że implementacja
TQM, lean management oraz kaizen w środowisku uczelni wpływa na poprawę ich funkcjonowania w obszarze jakości.
Rozważania przedstawione w monografii pozwalają na stwierdzenie, że TQM, lean
management oraz kaizen, wdrożone w szkołach wyższych, przynoszą im liczne wymierne korzyści, zwłaszcza w obszarze dydaktyki. Pozytywne efekty dotyczą nie tylko
szeroko rozumianej jakości usług edukacyjnych i jej doskonalenia. Skutecznie stosowane
koncepcje, wraz z przynależącymi instrumentami, przyczyniają się do wzmocnienia
pracy zespołowej oraz zwiększenia zaangażowania społeczności akademickiej. Nie mniej
istotne są likwidacja marnotrawstwa w uczelniach oraz pożytki płynące ze standaryzacji
i uporządkowanych stanowisk pracy.
Bariery implementacji omawianych koncepcji są zróżnicowane, w zależności od siedziby uczelni. Wynika to z różnych przepisów prawa oraz ustroju tych organizacji, obowiązujących w poszczególnych państwach. Niemniej jednak cel ich funkcjonowania oraz
charakter realizowanych procesów są podobne. Szkoły wyższe w wielu przypadkach,
jako dostawcy usług masowych, cechują się dużym stopniem zbiurokratyzowania, który
utrudnia indywidualne dostosowywanie realizowanych procesów do potrzeb i oczekiwań interesariuszy, w tym zwłaszcza studentów.
Dlatego doświadczenia innych uczelni, zarówno zagranicznych jak i krajowych, mogą
stanowić podstawę do opracowania programu doskonalenia jakości. Należy jednak mieć
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na uwadze, że wdrożenie TQM, lean management czy kaizen w poszczególnych ośrodkach akademickich wymaga odpowiedniego dostosowania proponowanych rozwiązań
do ich indywidualnego charakteru.
W monografii zaproponowano wskazówki i rozwiązania, które mogą być pomocne
w ukierunkowaniu polskich szkół wyższych na proces ciągłego doskonalenia w oparciu
o wybrane koncepcje oraz proponowane w ich ramach zasady, metody i narzędzia,
wspomagające zarządzanie jakością. Autorki mają świadomość, że zaprezentowane
w monografii rozważania nie wyczerpują w pełni tematu i istnieje jeszcze wiele wątków,
które wymagają eksploracji. Problematyka zarówno TQM jak i lean management oraz
kaizen jest znacznie szersza od tego, co zostało opisane w poszczególnych rozdziałach.
Dlatego warto zarysować obszary, które wydają się być interesującymi do zbadania
w przyszłości, w kontekście uczelni. Z pewnością cenne byłoby rozpoznanie czynników
ułatwiających wdrażanie wymienionych koncepcji w szkole wyższej oraz barier, które
ten proces utrudniają. Wartościowe mogłoby być także pochylenie się nad kulturą ciągłego doskonalenia w uczelniach. Wyzwaniem dla badaczy byłoby zweryfikowanie, czy
w opisanych w opracowaniu szkołach wyższych koncepcje te są nadal stosowane.

131

Spis tabel
Tabela 1. Poziomy ewolucji zarządzania jakością .......................................................... 12
Tabela 2. Definicje TQM w ujęciu wybranych autorów ................................................. 14
Tabela 3. Działania podejmowane w szkolnictwie wyższym a rozwój
podejścia do jakości ........................................................................................ 24
Tabela 4. Interpretacja akronimu TQM w odniesieniu do szkoły wyższej ..................... 24
Tabela 5. Wybrane artykuły dotyczące TQM w szkolnictwie wyższym ......................... 26
Tabela 6. Charakterystyka wybranych modeli oraz systemów zarządzania
wspierających ideę TQM w szkołach wyższych .............................................. 31
Tabela 7. Wybrane publikacje oparte na wynikach badań empirycznych
dotyczących TQM w uczelniach ...................................................................... 34
Tabela 8. Zastosowanie zasad Deminga w szkole wyższej............................................. 40
Tabela 9. Przykłady zastosowania metody QFD w szkołach wyższych .......................... 46
Tabela 10. Kryteria doskonałości stosowane w samoocenie szkoły wyższej ................. 48
Tabela 11. Wybrane definicje lean management .......................................................... 52
Tabela 12. Model drogi Toyoty ...................................................................................... 54
Tabela 13. Charakterystyka głównych rodzajów marnotrawstwa................................. 59
Tabela 14. Rodzaje marnotrawstwa w kontekście szkół wyższych................................ 63
Tabela 15. Przykłady zastosowania lean management w szkołach wyższych
w obszarze doskonalenia procesów ............................................................ 66
Tabela 16. Doświadczenia szkół wyższych w zakresie wdrażania koncepcji lean
management ................................................................................................ 70
Tabela 17. Korzyści z wdrożenia kaizen w organizacjach wg M. Oropesa Vento i in... 101
Tabela 18. Obszary stosowania kaizen w szkołach wyższych ...................................... 104
Tabela 19. Wytyczne dla funkcjonowania kół jakości w szkołach wyższych................ 122

132

Spis rysunków
Rysunek 1. Model TQM autorstwa J.S. Oaklanda .......................................................... 17
Rysunek 2. Model TQM autorstwa B. Bergmana i B. Klefsjö ......................................... 17
Rysunek 3. Model EFQM 2020 ....................................................................................... 19
Rysunek 4. Model systemu zarządzania jakością w szkołach wyższych autorstwa
P. Grudowskiego .......................................................................................... 33
Rysunek 5. Schemat domu jakości dla usługi edukacyjnej uczelni ................................ 45
Rysunek 6. System produkcyjny Toyoty......................................................................... 77
Rysunek 7. Przykładowa instrukcja pracy standaryzowanej w szkole wyższej .............. 79
Rysunek 8. Model domu systemu lean w szkole wyższej .............................................. 82
Rysunek 9. Mapa stanu obecnego strumienia wartości dla procesu realizacji usługi
dla studenta ................................................................................................. 87
Rysunek 10. Wykres sznurkowy dla procesu administracyjnego w szkole wyższej....... 89
Rysunek 11. Obszary znaczeniowe kaizen ..................................................................... 95
Rysunek 12. Wybrane instrumenty kaizen proponowane dla szkół wyższych ............ 111
Rysunek 13. Przykładowa treść "czerwonej kartki" ..................................................... 114
Rysunek 14. Karta audytu 5S dotycząca pomieszczeń biurowych ............................... 117
Rysunek 15. Wykorzystanie 5Why w celu poszukiwania prawdziwej przyczyny
problemu ................................................................................................. 120
Rysunek 16. Etapy pracy koła jakości........................................................................... 121
Rysunek 17. Cykl zgłaszania, oceny i nagradzania sugestii pracowniczej .................... 125
Rysunek 18. Formularz wniosku usprawniającego w szkole wyższej .......................... 126

133

Bibliografia
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

134

Ahmed J.U., Quality and TQM at Higher Education Institutions in the UK: Lessons from the
University of East London and the Aston University, “AIUB Bus Econ Working Paper Series”
2008, no. 2008-12, s. 1-32.
Al-Bashir A., Applying Total Quality Management Tools Using QFD at Higher Education Institutions in Gulf Area (Case Study: ALHOSN University, “International Journal of Production
Management and Engineering” 2016, vol. 4, no. 2, s. 87-98.
Alexander G., Williams J.H., The impact of an accelerated improvement workshop on ordering and receiving, “Library Collections, Acquisitions, and Technical Services” 2005, vol. 29,
no. 3, s. 283-294.
Al-Hazmi N., The effect of total quality management on marketing educational services in
Saudi universities, “Management Science Letters” 2020, vol. 10, no. 10, s. 2329-2336.
Ali N.A., Mahat F., Zairi M., Testing the criticality of HR-TQM factors in the Malaysian higher
education context, “Total Quality Management” 2010, vol. 21, no. 11, s. 1177-1188.
Allaoui A., Benmoussa R., Employees’ attitudes toward change with Lean Higher Education
in Moroccan public universities, “Journal of Organizational Change Management” 2020, vol.
33, no. 2, s. 253-288.
Alzeaideen K., The Effect of Total Quality Management on University Performance in Jordan,
“International Journal of Financial Research” 2019, vol. 10, no. 6, s. 283-292.
Alzhrani K.M., Alotibie B.A., Abdulaziz A., Total quality management in Saudi higher education, “International Journal of Computer Applications” 2016, vol. 135, no. 4, s. 6-12.
Bagrova E., Kruchinin S., Deming’s 14 points in modern higher education, SHS Web of Conferences: State. Politics. Society, 2020, s. 1-6, https://www.researchgate.net/publication/348422931_Deming's_14_points_in_modern_higher_education (dostęp: 12.06.2021).
BALDRIGE EXCELLENCE BUILDER Key questions for improving your organization’s performance, https://www.nist.gov/system/files/documents/2021/01/29/2021-2022-baldrigeexcellence-builder.pdf (dostęp: 23.11.2021).
Baldrige Excellence Framework, https://www.nist.gov/baldrige/publications/baldrige-excellence-framework (dostęp: 15.07.2021).
Baldrige Performance Excellence Program,
https://www.nist.gov/baldrige/self-assessing/baldrige-sector/education (dostęp: 15.07.2021).
Balzer W.K., Francis D.E., Krehbiel T.C., Shea N., A review and perspective on Lean in higher
education, “Quality Assurance in Education” 2016, vol. 24, no. 4, s. 442-462.
Bednarek M., Podstawy porażki. 5S, czyli 5 sposobów na niepowodzenie we wdrażaniu programu 5S, „Kaizen” 2013, nr 4, s. 12-15.
Bergman B., Klefsjö B., Quality, from Customer Needs to Customer Satisfaction, Lund 2003.
Blikle A.J., Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Wydawnictwo Helion, Gliwice
2014.
Bojacá Torres D.C., Castiblanco Jiménez I. A., Chacón Vargas J. R., Design of a Framework for
Lean Implementation in Higher Education Labs, “Revista Ingenierías” 2019, vol. 19, no. 36,
s. 143-166.
Brajer-Marczak R., Aspekty kulturowe w przedsiębiorstwie zorientowanym na procesy,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 340, s. 218-229.

Bibliografia
19. Brandao de Souza L., Trends and approaches in lean healthcare, “Leadership in Health Services” 2009, vol. 22, no. 2, s. 121-139.
20. Brunet A.P., New S., Kaizen in Japan: an empirical study, “International Journal of Operations
and Production Management” 2003, vol. 23, no. 11/12, s. 1428-1429.
21. Bugdol M., Kierunki rozwoju koncepcji zarządzanie przez jakość, “Współczesne Zarządzanie”
2007, nr 4, s. 5-11.
22. Bugdol M., Zarządzanie przez jakość. Zagadnienia społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2003.
23. Chaffee E.E., The KAIZEN Leader: Continuously Improving Administration, “Performance Improvement Quarterly” 1993, vol. 6, no. 3, s. 64-73.
24. Chevaillier T., Higher education and its clients: Institutional responses to changes in demand
and in environment, “Higher Education” 2002, vol. 44, no. 3/4, s. 303-308.
25. Cieciora M., Zarządzanie jakością procesu dydaktycznego w szkole wyższej. Kaizen – japońska jakość w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa 2015.
26. Cieciora M., Wyzwania związane z zarządzaniem procesami na uczelniach wyższych w Polsce
– wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2017,
t. 1(25).
27. Clayton M., Encouraging the Kaizen approach to quality in a university, “Total Quality Management” 1995, vol. 6, no. 5/6, s. 593-601.
28. Comm C.L., Mathaisel D.F.X., A case study in applying lean sustainability concepts to universities, “International Journal of Sustainability in Higher Education” 2005, vol. 6, no. 2, s. 134146.
29. Comm C.L., Mathaisel D.F.X., An exploratory study of best lean sustainability practices in
higher education, “Quality Assurance in Education” 2005, vol. 13, no. 3, s. 227-240.
30. Comptroller General’s 1991 Annual Report, https://www.gao.gov/assets/Comptroller%20
General%201991%20Annual%20Report.pdf (dostęp: 22.11.2021).
31. Czekaj J., Wybrane metody etatyzacji jako instrumenty lean administration, w: Koncepcje
zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, A. Stabryła (red.), Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2010.
32. Czerska M., Szpitter A. (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
33. Czyż-Gwiazda E., Total Quality Management – wyniki analizy publikacji z bazy Emerald, „Zarządzanie i Finanse” 2012, R. 10, nr 3, cz. 1, s. 112-126.
34. Ćwiklicki M., Wzorce wdrożenia TQM, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie” 2011, nr 871, s. 103-127.
35. Ćwikła G., Grabownik C., Gwiazda A., Kalinowski K., Gmur R., Ocena działania systemu ciągłego doskonalenia kaizen w przykładowej firmie, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii
produkcji, R. Knosała (red.), Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją,
Opole 2017, s. 291-302.
36. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
37. Dahlgaard J.J., Østergaard P., TQM and lean thinking in higher education, w: The Best on
Quality, M.N. Shina (ed.), Quality Press/American Society for Quality, vol. 11, Milwaukee
2000, s. 203-226.
38. Dekier Ł., Grycuk A., Programy sugestii pracowniczych. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Lean Management Polska, Wrocław 2014.

135

Bibliografia
39. De Koning H., Does R.J.M.M., Bisgaard S., Lean Six Sigma in financial services, “International
Journal of Six Sigma and Competitive Advantage” 2008, vol. 4, no. 1, s. 1-17.
40. Delavigne K.T., Robertson J.D., Deming W.E., Deming's profound changes, PTR Prentice Hall,
1994.
41. Devi U., Mani R.S., Quality Assurance in Education through Quality Circles – Global and Indian
Context, “Academic Leadership: The Online Journal” 2009, vol. 7, no. 4, Art. 25.
42. Dey A.K., A lean approach to improve course curriculum of MBA, “Business Perspective”
2007, vol. 9, no. 2, s. 109-128.
43. Doman M.S., A new lean paradigm in higher education: a case study, “Quality Assurance in
Education” 2011, vol. 19, no. 3, s. 248-262.
44. Douglas J., Antony J., Douglas A., Waste identification and elimination in HEIs: the role of
Lean thinking, “International Journal of Quality & Reliability Management” 2015, vol. 32, no.
9, s. 970-981.
45. Dragomir C., Surugiu F., Implementing lean in a higher education university, “Constanta Maritime University’s Annals” 2013, vol. 13, no. 18, s. 279-282.
46. Eisalou M.R., Yazdani N., Irdemosa F.S., Assessing the feasibility of establishing suggestion
system in Islamic Azad University, Ardabil branch, “Life Science Journal” 2013, vol. 10,
(SUPPL.6), s. 713–721.
47. El-Sayed M., El-Sayed J., Morgan J., Cameron T., Lean program and course assessments for
quality improvement, “International Journal of Process Education” 2011, vol. 3, no. 1, s. 65-72.
48. Emiliani M.L., Improving business school courses by applying lean principles and practices,
“Quality Assurance in Education” 2004, vol. 12, no. 4, s. 175-187.
49. Emiliani M. L., Using kaizen to improve graduate business school degree programs, “Quality
Assurance in Education” 2005, vol. 13, no. 1, s. 37-52.
50. Faridi M.R., Al Kahtani N. S., Alam T., Malki S., An Introduction to Student Quality Circle at
College of Business Administration, Salman Bin Abdulaziz University, Al Kharj, Kingdom of
Saudi Arabia – An Empirical Study, “International Education Studies” 2014, vol. 7, no. 9,
s. 148–160.
51. Fisher W.W., Barman S., Killingsworth P.L., Value stream mapping for improving academic
advising, “International Journal of Information and Operations Management Education”
2011, vol. 4, no. 1, s. 45-59.
52. Gajdzik B., Wprowadzenie Kaizen w urzędzie miasta, „Problemy Jakości” 2015, nr 47 (7-8),
s. 24-31.
53. García J.L., Maldonado A.A., Alvarado A., Rivera D.G., Human critical success factors for kaizen and its impacts in industrial performance, “Int J Adv Manuf Technol” 2014, no. 70,
s. 2187–2198.
54. Garski K., Mała zmiana, wielki efekt, „Manager Magazin“ 2007, nr 1, s. 32-34.
55. Gonzalez-Aleu F., Van Aken E.M., Cross J., Glover W.J., Continuous improvement project
within Kaizen: critical success factors in hospitals, “The TQM Journal” 2018, vol. 30, no. 4,
s. 335–355.
56. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1999.
57. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2014.
58. Grudowski P., Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym. O modelu QuaIHE, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020.

136

Bibliografia
59. Grudowski P., Koncepcja Lean Management w uczelniach - przegląd wyników badań międzynarodowych, w: Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku: księga jubileuszowa z okazji
45-lecia pracy naukowej Profesor Elżbiety Skrzypek, S. Tkaczyk, T. Wawak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, s.113-123.
60. Grudowski P., Wiśniewska M., Lean management in higher education institutions. How to
begin?, “Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska” 2019, vol. 137,
s. 49-61.
61. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa-Poznań 1998.
62. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005.
63. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2013.
64. Hertzler E., TQM in Higher Education: What Does the Literature Say?, Annual Conference on
Workforce Training of the League for Innovation in the Community College, New Orleans,
1994, s. 1-24, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED367423.pdf (dostęp: 12.05.2021)
65. Hines P., Lethbridge S., New development: creating a lean university, “Public Money & Management” 2008, vol. 28, no. 1, s. 53-56.
66. Hoanga D.T., Igelb B., Laosirihongthong T., Total quality management (TQM) strategy and
organisational characteristics: Evidence from a recent WTO member, “Total Quality Management” 2010, vol. 21, no. 9, s. 931 –951.
67. Houston D., TQM and Higher Education: A Critical Systems Perspective on Fitness for Purpose, “Quality in Higher Education” 2007, vol. 13, no 1, s. 3-17.
68. Höfer S., Naeve J., The application of lean management in higher education, “International
Journal of Contemporary Management” 2017, vol. 16, issue 4, s. 63-80.
69. Hunnicutt D., Integrating Quality Circles Into College Athletic Departments, “Journal of Sport
Management” 1988, vol. 2, no. 2, s. 140–145.
70. Hwarng H.B., Teo C., Applying QFD in higher education, ASQ World Conference on Quality
and Improvement Proceedings, American Society for Quality, 2000.
71. Imai M., Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o. o., Warszawa 2006.
72. Imai M., Kaizen – klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
73. Imai M., Definicja kaizen, https://pl.kaizen.com/co-to-jest-kaizen.html (dostęp: 20.02.2021).
74. In'airat M.H., Al-Kassem A.H., Total Quality Management in Higher Education: A Review, “International Journal of Human Resource Studies” 2014, vol. 4, no. 3, s. 294-307.
75. Jaraiedi M., Ritz D., Total quality management applied to engg education, “Quality Assurance in Education” 1994, s. 32-40.
76. Jasti N.V.K., Venkateswaran V., Kota S., Sangwan K.S., A literature review on total quality
management (models, frameworks, and tools and techniques) in higher education, “The
TQM Journal” 2021, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, https://doi.org/10.1108/TQM04-2021-0113 (dostęp: 24.11.2021).
77. Jiménez M., Romero L., Domínguez M., Mar Espinosa M., 5S methodology implementation
in the laboratories of an industrial engineering university school, “Safety Science” 2015, no.
78, s. 163-172.
78. Jones J.S., Olson J.R., Southard P., Kaizen Events at the University of St. Thomas: Experiential
Learning for Students, “INFORMS Transactions on Education” 2021, vol. 21, no. 3, s. 115129.

137

Bibliografia
79. Julião J., Gaspar M.C., Lean thinking in service digital transformation, “International Journal
of Lean Six Sigma” 2021, vol. 12, no. 4, s. 784-799.
80. Jusoh A., Yusoff R. Z., Mohtar S., Determining TQM practices in university R&D activities using factor analysis: Research experience of Malaysian universities, “Jurnal Kemanusiaan” 2008, vol. 11, no. 6, s. 1-19.
81. Juran J.M., Gryna F.M., Quality Planning and Analysis, MCGraw-Hill, 1993.
82. Karaszewski R., TQM. Teoria i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa,
Stowarzyszenie Wyższej Uzyteczności „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2001.
83. Kaur M., Singh K., Singh D., Synergetic success factors of total quality management (TQM)
and supply chain management (SCM). A literature review, “International Journal of Quality
& Reliability Management” 2019, vol. 36, no. 6, s. 842-863.
84. Kejna S., Metodyka pozyskiwania i przetworzenia dodatkowej informacji do celów zarządczych przez analizę systemów sugestii opartych na filozofii kaizen, „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, nr 2 (300), s. 145-156.
85. Kinker P., Swarnakar V., Jain R., Singh A.R., A QFD-TISM approach for service quality improvement in polytechnic education institutes: a case study, “International Journal of Applied Systemic Studies” 2020, vol. 9, no. 2, s. 85-113.
86. Kobus J., Westner M., Lean management of IT organizations: a literature review, PACIS 2015
Proceedings, https://aisel.aisnet.org/pacis2015/172 (dostęp: 10.07.2021).
87. Koch J.V, Fisher J.L., Higher Education and Total Quality Management, “Total Quality Management” 1998, vol. 9, no. 8, s. 659-668.
88. Konarzewska-Gubała E. (red), Zarządzanie przez jakość, koncepcje, metody studia przypadków, Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lange, Wrocław 2006.
89. Kosieradzka A., Smagowicz J., Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem standaryzacji pracy, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, R. Knosala (red.), vol.
2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, s. 48-58.
90. Krasiński M., Koncepcja Kaizen w Jednostce Samorządu Terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o Zarządzaniu” 2011, nr 8 (216), s. 89-98.
91. Krasiński M., Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
2014.
92. Krasiński M., System Kaizen w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
93. Kregel I., Kaizen in university teaching: continuous course improvement, “International Journal of Lean Six Sigma” 2019, vol. 10, no. 4, s. 975-991.
94. Krehbiel T.C., Ryan A.W., Miller D.P., Lean learning: University’s challenges lead to $ 27.2
million in cost improvements, “Quality Progress” 2015, vol. 48, no. 2, s. 39-45.
95. Kress N.J., Lean thinking in libraries: a case study on improving shelving turnaround, “Journal
of Access Services” 2008, vol. 5, no. 1, s. 159-172.
96. Krings D., Levine D., Wall T., The use of “lean” in local government, “Public Management”
2006, vol. 88, no. 8, 12-17.
97. Kwarteng A.J., An assessment of outcome criteria associated with the implementation of
TQM in a higher education institution in Ghana, “Cogent Education” 2021, vol. 8, no. 1,
https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/2331186X.2020.1859198?needAccess=
true (dostęp: 24.11.2021).
98. Lakhal L., Pasin F., Limam M., Quality management practices and their impact on performance, “International Journal of Quality & Reliability Management” 2006, vol. 23, no. 6,
s. 625-646.

138

Bibliografia
99. Latzko W.J., Saunders D.M., Cztery dni z dr Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
100.Lenik P., TQM. Instrumentarium doskonalenia jakości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Krośnie, Krosno 2011.
101.Liker J.K. (2005). Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata,
MT Biznes, Warszawa 2005.
102.Lisiecka K., Burka I., Źródła powstawania marnotrawstwa w organizacjach na przykładzie
usługowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 233, s. 75-89.
103.Locher D., Lean w biurze i usługach. Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym, MT Biznes, Warszawa 2012.
104.Ludwiczak A., Zarządzanie procesami w administracji samorządowej. Doskonalenie z wykorzystaniem lean government, Difin, Warszawa 2018.
105.Ludwiczak A., Using lean government in improvement of the services in public administration
on the example of Marshal's Office in Lubuskie voivodeship, “European Journal of Service
Management” 2018, vol. 26, no. 2, s. 145-153.
106.Łańcucki J. (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE
w Poznaniu, Poznań 2006.
107.Łączyńska D., Szczupły sposób myślenia, „Kaizen” 2014, nr 2, s. 44-51.
108.Maciąg J., Ocena systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2011.
109.Maciąg J., Uwarunkowania wdrożenia koncepcji Lean Service w polskich szkołach wyższych,
„Zarządzanie Publiczne” 2016, 33(1), s. 51-64.
110.Maciąg J., Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu publicznymi szkołami wyższymi – wyzwania teorii i praktyki, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2016, 47(1), s. 163-180.
111.Maciąg J., Mapowanie strumienia wartości w procesie kształcenia w szkole wyższej: wyzwania teorii i praktyki, w: Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, T. Wawak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 116-126.
112.Maarse N., Janssen M., The Need to Adjust Lean to the Public Sector, w: Electronic Government. EGOV 2012, H.J. Scholl, M. Janssen, M.A. Wimmer, C.E. Moe, L.S. Flak (ed.), “Lecture
Notes in Computer Science” 2012, vol 7443, Springer, Berlin, Heidelberg, s. 54–65.
113.Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.
114.Mazzocato P., Stenfors-Hayes T., von Thiele Schwarz U., Hasson H., Nyström M.E., Kaizen
practice in healthcare: a qualitative analysis of hospital employees' suggestions for improvement, “BMJ Open” 2016, vol. 6, no. 7, :e012256.
115.Meher V., Baral R., Total Quality Management (TQM) in Higher Education: A Conceptual
Study, “International Journal of Innovative Knowledge Concepts” 2019, vol. 7, no. 7, s. 137-141.
116.Midor K., Lenart M., Wdrożenie systemu Kaizen w firmie branży motoryzacyjnej – studium
przypadku, „Jakość i Bezpieczeństwo” 2015, nr 3 (12), s. 119-130.
117.Miller J., Wroblewski M., Villafuerte J., Kultura kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia, MT Biznes, Warszawa 2014.
118.Model EFQM, Materiały informacyjne Fundacji EFQM, 2019.
119.Mosadeghrad A.M., Why TQM programmes fail? A pathology approach, “The TQM Journal”
2014, vol. 26, no. 2, s. 160-187.
120.Mroczko F., Zarządzanie jakością, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.

139

Bibliografia
121.Mui K.S., Muthuveloo R., The Moderating Effect of Kaizen Culture on the Relationship Between Innovation and Operational Performance, “Advances in Economics, Business and
Management Research” 2019, no. 145, s. 12-18.
122.Muiambo C.C.E., Joao I.M., Navas H.V.G., Lean waste assessment in a laboratory for training
chemical analysts for the pharmaceutical industry, “International Journal of Lean Six Sigma”
2021, 14 June 2021.
123.Najafabadi H.N., Sadeghi S., Habibzadeh P., Total Quality Management in Higher Education.
Case Study: Quality in Practice at University College of Borås, University College of Borås,
Institution for Engineering School Thesis for Graduation in Master of Science in Industrial
Engineering, 2008, s. 1-95, http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:1310821
/FULLTEXT01.pdf (dostęp: 21.03.2021).
124.Nasim K., Sikander A., Tian X., Twenty years of research on total quality management in
Higher Education: A systematic literature review, “Higher Education Quarterly” 2020, vol.
74, no. 1, s. 75-97.
125.Nofemela F.R., Winberg C., The relevance of Kaizen-based work-readiness training for South
African University of Technology students, “The Journal for Transdisciplinary Research in
Southern Africa” 2020, vol. 16, no. 1, s. a729.
126.Nogalski B., Czerska J., Klimek A., Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i Lean management w usprawnieniu procesów w zarządzaniu organizacją publiczną, „Współczesne Zarządzanie” 2010, nr 1/2010.
127.Nowosielski S., Koncepcja lean management w małym przedsiębiorstwie. Moliwości i ograniczenia zastosowania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, Tom XVI, Zeszyt 3, cz. 2,
s. 69-80.
128.Oakland J.S., Oakland on Quality Management, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004.
129.Oakland J.S., Leadership and policy deployment: The backbone of TQM, „Total Quality Management & Business Excellence” 2011, vol. 22, no. 5, s. 517-534.
130.Ohno T., Toyota production system: beyond large-scale production, Productivity Press, Portland 1988.
131.Oropesa Vento M., García Alcaraz J.L., Maldonado Macías A.A., Martínez Loya V., The impact
of managerial commitment and Kaizen benefits on companies, “Journal of Manufacturing
Technology Management” 2016, vol. 27, no. 5, s. 692-712.
132.Pajor Ł., Model Doskonałości EFQM 2010, „Problemy Jakości” 2011, nr 2, s. 2-6.
133.Papalazarou I., Tsoulfas G.T., Principal management concepts in Greek public sector: Part I –
the Common Assessment Framework, “HOLISTICA–Journal of Business and Public Administration” 2018, vol. 9, no. 1, s. 49-64.
134.Piasecka A., Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
135.Piasecka A., Wdrożenie strategicznej karty wyników w szkole wyższej – studium przypadku,
„Zarządzanie i Finanse” 2013, vol. 11, nr 1, cz. 2, s. 241-252.
136.Pieńkowski M., Waste Measurement Techniques for Lean Manufacturing Companies, “International Journal of Lean Thinking” 2014, vol. 5, no. 1, s. 16–31.
137.PN-EN ISO 80402:1996 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1996.
138.PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2016.
139.Psomas E., Antony J., Total quality management elements and results in higher education
institutions: The Greek case, “Quality Assurance in Education” 2017, vol. 25, no. 2, s. 206-223.

140

Bibliografia
140. Qureshi M.I., Khan K., Bhatti M.N., Khan A., Zaman K., Quality function deployment in higher
education institutes of Pakistan, “Middle-East Journal of Scientific Research” 2012, vol. 12,
no. 8, s. 1111-1118.
141. Rabah I., Total Quality Management in Higher Education: Defenders, Opponents, and Attempts for Modifications, “Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management” 2015, vol. 15, no. 11, s. 41-56.
142. Radnor Z., Bucci G., Analysis of Lean Implementation in UK Business Schools and Universities,
Association of Business Schools, London 2011.
143. Radnor Z., Walley P., Stephens A., Bucci G., Evaluation of the Lean Approach to Business
Management and its use in the Public Sector, “Scottish Executive Social Research” 2006,
s. 3-28, https://www.academia.edu/882686/Evaluation_of_the_Lean_approach_to_business
_management _and_its_use_in_the_public_sector (dostęp: 12.08.2021).
144. Rees S.J., Protheroe H., Value, Kaizen and Knowledge Management: Developing
a Knowledge Management Strategy for Southampton Solent University, “The Electronic
Journal of Knowledge Management” 2009, vol. 7, no. 1, s. 135-144.
145. Rostek K., Gołuch-Trojanek K., Koncepcja modelu standaryzacji procesów w uczelni wyższej,
w: Nauki o zarządzaniu w odmiennych kontekstach badawczych, M. Tutko, M. Wronka-Pośpiech (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 63-75.
146. Rother M., Shook J., Naucz się widzieć. Eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości, Wyd. The Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2009.
147. Santos J.X., Cabrita M., Lean Banking: Application of Lean Concepts and Tools to the Banking
Industry, “The 2016 International Conference on Systematic Innovation” 2016, July, Lisbon,
Portugal,
https://www.researchgate.net/profile/Maria-Do-Rosario-Cabrita/publication/
308294242_Lean_Banking_Application_of_lean_concepts_and_tools_to_the_banking_industry/links/57dfc11908ae5272afcfa1ce/Lean-Banking-Application-of-lean-concepts-andtools-to-the-banking-industry.pdf (dostęp: 10.07.2021).
148. Sahney S., Banwet D.K., Karunes S., Conceptualizing Total Quality Management in Higher
Education, “The TQM Magazine” 2004, vol. 16, no. 2, s. 145-159.
149. Satterlee B., Continuous Improvement and Quality: Implications for Higher Education, 1996,
s. 1-19, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED399845.pdf (dostęp: 20.06.2021).
150. Singh V., Kumar A., Singh T., Impact of TQM on organisational performance: The case of
Indian manufacturing and service industry, “Operations Research Perspectives” 2018, vol. 5,
s. 199-217.
151. Singh V., Grover S., Kumar A., Evaluation of quality in an educational institute: a quality function deployment approach, “Educational Research and Reviews” 2008, vol. 3, no. 4, s. 162-168.
152. Skordoulis M., Sparangis P., Stampolis O., Mougkolia I., Papageorgiou A., Chondreli C.,
A framework for quality in education: Applying quality function deployment to a higher education institute, 10th ERA International Scientific Conferences, Aigáleo, Greece, 2015, s. 1-10.
153. Skrzypek A., Dojrzałość i doskonalenie organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Uzyteczności „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2019.
154. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2000.
155.Skrzypek E., Grela G., Piasecka A., Uwarunkowania doskonalenia zarządzania jakością, Wydawnictwo Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2019.
156.Snarska A., Mapowanie podróży klienta jako metoda badania jego doświadczeń, w: Badania
marketingowe – nowe metody badań i zastosowania, R. Milic-Czerniak (red.), Difin, Warszawa 2019, s. 140-162.

141

Bibliografia
157.Sohel-Uz-Zaman A.S., Kabir A.I., Osman A.R., TQM in Higher Education: A Search for New
Insight, 2nd Asia-Pacific Social Science and Modern Education Conference (SSME), 2019,
s. 437-446.
158.Soni R.G., Chaubey M.D., Ryan, J.C., Implementing TQM in higher education institutions:
A strategic management approach, “Academy of Educational Leadership Journal” 2000, vol.
4, no. 1, s. 99-109.
159.Soltani E., Pei-Chun L., Gharneh N.S., Breaking Through Barriers to TQM Effectiveness: Lack
of Commitment of Upper-Level Management, “Total Quality Management” 2005, vol. 16,
no. 8-9, s. 1009 – 1021.
160.Stampen J.O., Improving the Quality of Education: W. Edwards Deming and Effective Schools,
“Contemporary Education Review” 1987, vol. 3, no. 3, s. 423-433.
161.Suárez-Barraza M.F., Rodríguez-González F.G., Bringing Kaizen to the classroom: lessons
learned in an Operations Management course, “Total Quality Management & Business
Excellence” 2015, vol. 26, no. 9-10, s. 1002-1016.
162.Sugimoto S., Kaizen in Practice, w: Applying the Kaizen in Africa, K. Otsuka, K. Jin, T. Sonobe
(Eds.), Palgrave Macmillan, Cham 2018, s. 69-110.
163.Sujak-Cyrul B., Dudziak-Kamieniarz S., O możliwościach i znaczeniu kształcenia przyszłego
personelu szkół w duchu kaizen – na przykładzie pracowni dydaktyki fizyki, w: Zarządzanie
personelem jako kryterium doskonałości, T. Borys, P. Rogala (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 88-117.
164.Suzuki M., Sakamaki E., Opportunities for Kaizen in Africa: Developing the Core Employability
Skills of African Youth Through Kaizen, w: Workers, Managers, Productivity, A. Hosono,
J. Page, G. Shimada (Eds.), Palgrave Macmillan, Singapore 2020, s. 141-167.
165.Simonyte S., Adomaitiene R., Ruzele D., Experience of lean application in higher education
institutions, “International Journal of Lean Six Sigma” 2021, vol. 00, no. 00, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJLSS-11-2020-0208/full/html (dostęp: 25.11.2021).
166.Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
167.Temkin B.D., Mapping the customer journey, Forrester: Research, 2010, http://crowdsynergy.wdfiles.com/local-files/customer-journeymapping/mapping_ customer_journey.pdf
(dostęp 27.01.2021).
168.Thakkar J., Deshmukh S.G., Shastree A., Total quality management (TQM) in self-financed
technical institutions: a quality function deployment (QFD) and force field analysis approach,
“Quality Assurance in Education” 2006, vol. 14, no. 1, s. 54-74.
169.Thirkell E., Ashman I., Lean towards learning: connecting lean thinking and human resource
management in UK higher education, International Journal of Human Resource Management 2014, vol. 25, no. 21, s. 2957-2977.
170.Todorut A.V., The need of total quality management in higher education, “Procedia-Social
and Behavioral Sciences” 2013, vol. 83, s. 1105-1110.
171.Thomas A.J., Antony J., Francis M., Fisher R., A comparative study of lean implementation in
higher and further education institutions in the UK, “International Journal of Quality and Reliability Management” 2015, vol. 32, no. 9, s. 982-996.
172.Tutko M., Internal quality assurance systems in polish higher education institutions in the
light of the ESG 2015, “Zarządzanie Publiczne” 2016, nr 4, s. 277-287.
173.Tyagi G., Implementing total quality management in education: A strategy to improve the
quality of education, “The FedUni Journal of Higher Education” 2012, vol. VII, no. 1, s. 74-80.

142

Bibliografia
174.Ullah W., Jehan N., Malik M.F., Ali A., The Impact of Total Quality Management (TQM) in
Higher Education: A Qualitative Insight of Higher Education in Universities, “Journal of Managerial Sciences” 2017, vol. XI, no. 03, s. 445-458.
175.Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1668.
176.Wangai M.M., Inyega J., Mugambi M., Kalai J., Influence of Total Quality Management and
Knowledge Management on Quality of University Academic Programmes: A Literature Review, “Journal of Pedagogy, Andragogy and Heutagogy in Academic Practice” 2021, vol. 2,
no. 1, s. 1–14.
177.Waring J.J., Bishop S., Lean healthcare: rhetoric, ritual and resistance, “Social Science &
Medicine” 2010, vol. 71, no. 7, s. 1332-1340.
178.Waterbury T., Learning from the pioneers: a multiple-case analysis of implementing lean in
higher education, “International Journal of Quality and Reliability Management” 2015, vol.
32, no. 9, s. 934-950.
179.Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Katowice 2006.
180.Wawak T., Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
181.Wawak T., TQM a jakość zarządzania w szkole wyższej w okresie reformy, w: Kompleksowe
zarządzanie jakością w organizacji w zmiennym otoczeniu, E. Skrzypek (red.), Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2012, s. 41-57.
182.Wawak T., Zarządzanie relacjami szkoły wyższej z praktyką, „Marketing i Rynek” 2016, nr 7,
s. 968–983.
183.Wiśniewska M., Total Quality Education w szkolnictwie wyższym. Próba definicji i model
wdrażania, „Problemy Jakości” 2007, nr 9, s. 13-22.
184.Wiśniewska M.Z., Grudowski P., Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń
organizacji Pomorza, Innbaltica, Gdańsk 2014.
185.Wiśniewska M.Z., Kultura organizacyjna oraz kultury wzmacniające doskonalenie podmiotów opieki zdrowotnej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2021.
186.Wolniak R., Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosala (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, s. 524 - 534.
187.Womack J.P., Jones D.T., Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu,
Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
188.Zambrano-López S., Solís-Quinteros M.M., Zayas-Márquez C., Ávila-López L.A., Kaizen
Method Applied in Higher Education: Case Study of Autonomous University of Baja California, w: Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2021,
S. Nazir, T.Z. Ahram, W. Karwowski W. (Eds.), Springer, Cham 2021, s. 122-130.
189.Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
190.Zimmerman W.J., Kaizen: the search for quality, “The Journal of Continuing Higher Education” 1991, vol. 39, no. 3, s. 7-10.
191.Zubair S.S., Total Quality Management in Public Sector. Higher Education Institutions, “Journal of Business & Economics” 2013, vol. 5, no. 1, s. 24-55.
192.Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

143

Autorki:

Agnieszka Piasecka – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, adiunkt
w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują
problematykę zarządzania jakością oraz kapitałem intelektualnym, szczególnie w odniesieniu do szkół wyższych.

Anna Ludwiczak – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,
adiunkt w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie pełniła funkcję m.in. członka wydziałowej komisji
ds. jakości kształcenia. Głównymi obszarami jej zainteresowań badawczych i dydaktycznych są: systemowe i procesowe podejście do zarządzania, zarządzanie jakością, lean
management.

Marta Tutko – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt
w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pełniła funkcje: pełnomocnika
Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ds. doskonalenia jakości
kształcenia oraz przewodniczącej Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą zarządzania jakością, szczególnie
zarządzania jakością w szkołach wyższych oraz kultury jakości.

144

