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Zbigniew Pastuszak
Politechnika Lubelska

Zarzàdzanie produkcjà i Supply Chain Management
w University of Phoenix (USA)
I’m very grateful to Mr. Brian G. Lindquist (Ph. D.), Associate Vice President, Dean,
College of Graduate Business and Management, University of Phoenix and to Mr. Hal
D. Morgan, Associate Dean, College of Undergraduate Business and Management,
University of Phoenix for their aid, papers,
and discussion. Without your friendliness
this case study could not be possible. Thank
you. Z.P.
Pi´tnaÊcie godzin lotu do Phoenix
(Arizona, USA), przesiadka na lotnisku
O’Hare w Chicago i pobyt na jednym
z najwi´kszych amerykaƒskich uniwersytetów uzmys∏awiajà ogromnà przepaÊç, jaka dzieli Polsk´, polskà logistyk´ i polskie problemy logistyczne od

problemów wyst´pujàcych w tym ob- przez PLL LOT, 51 naszych samolotów
szarze.
i najwi´ksze polskie lotnisko Ok´cie
z kilkoma bramkami, z jednym z najPolska logistyka krajowa funkcjonuje wi´kszych lotnisk amerykaƒskich –
na obszarze ok. 313 tys. km kwadrato- O’Hare w Chicago. Tylko w ciàgu jednewych i niknie przy blisko 30-krotnie go dnia lotnisko to odprawia Êrednio
wi´kszej powierzchni USA. Wewn´trz- 185 tysi´cy pasa˝erów (w 2002 r. by∏o
ny transport lotniczy, który w Polsce ich ponad 66,5 mln, czyli 19 razy wi´cej
jest ciàgle czymÊ nowym i bardzo dro- ni˝ w ca∏ej Polsce), posiada 178 bragim – w USA jest jedynym gwarantem mek, przy których mo˝na prowadziç
sprawnego przemieszczania ludzi i to- jednoczesne odprawy pasa˝erów oraz
warów. S∏owa stewardesy PLL LOT: „wi- generuje 450 tysi´cy miejsc pracy
tamy na pok∏adzie samolotu, który wy- i 38 mld dolarów obrotu handlowego
konuje rejs Êwiadczony we wspó∏pracy rocznie.
z partnerami z grupy Star Alliance” pokazujà olbrzymie dysproporcje „partneLiczby te potwierdzajà znaczenie norów”, gdy porównamy nieca∏e 3,5 mln woczesnej logistyki dla sprawnoÊci
pasa˝erów obs∏u˝onych w 2002 roku funkcjonowania z∏o˝onych organizacji

Fot. 1. Budynek Wydzia∏u Biznesu i Zarzàdzania Uniwersytetu Phoenix
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G. Lindquistem, dziekanem Wydzia∏u
Biznesu i Zarzàdzania University of
Phoenix oraz Halem D. Morganem, wicedziekanem tego wydzia∏u, odpowiedzialnym za kszta∏cenie podyplomowe
(fot. 2, 3).
Uniwersytet Phoenix nale˝y do prywatnego konsorcjum Apollo Group Inc,
które kszta∏ci ponad 96 tysi´cy studentów w ponad po∏owie stanów USA (136
filii). W 2003 roku przychody ca∏ej grupy przekroczy∏y 1,33 mld USD, czyli
Êrednio ponad 9,5 mln USD na fili´. Prawie wszyscy wyk∏adowcy uniwersytetu
sà praktykami ˝ycia gospodarczego,
prowadzà w∏asne firmy lub pracujà
w du˝ych konsorcjach przemys∏owych
lub us∏ugowych. Dzi´ki nim studenci,
bardzo cz´sto osoby trzydziesto- i
Fot. 2. Od lewej: autor artyku∏u dr Zbigniew Pastuszak i dr Brian D. Lindquist, Dziekan Wydzia∏u Biznesu i Zarzàdzania Uniwersytetu Phoenix w trakcie dyskusji o systemie kszta∏cenia logiczterdziestokilkuletnie, uzyskujà wiestycznego i rynku prasy logistycznej w Polsce.
dz´ i praktyczne umiej´tnoÊci, nadajàce si´ do bezpoÊredniego wykorzystaoraz jej olbrzymi wp∏yw na wyniki go- kaƒskich uczelni uzyskanie certyfikatu nia w ich miejscach pracy.
spodarcze uzyskiwane w skali ca∏ego w zakresie zarzàdzania produkcjà i ∏aƒKurs Operations & Supply Chain Manakraju. Warto przyjrzeç si´ metodom cuchem dostaw (Certificate in Operations
gement
jest 6 przedmiotowym, opartym
oraz zakresowi kszta∏cenia kadr dla po- and Supply Chain Management).
na
przyk∏adach
praktycznych progratrzeb tych skomplikowanych procesów
mem
kszta∏cenia
podyplomowego. JeMateria∏y wykorzystane w artykule
logistycznych i zastanowiç si´ nad mo˝go
s∏uchacze
sà
wprowadzani
w najliwoÊcià ich adaptacji w polskich wa- pochodzà z Uniwersytetu Phoenix,
runkach i w polskich uczelniach. W ar- mieszczàcego si´ w sercu Arizony, na nowszà problematyk´ obs∏ugi klienta
tykule przedstawiam najistotniejsze po∏udniowym - zachodzie Stanów Zjed- i produkcji. Zapoznajà si´ z zagadniekwestie dotyczàce zakresu kszta∏cenia noczonych (fot. 1). Problematyka zakre- niami: strategicznego zarzàdzania ∏aƒlogistycznego na poziomie uniwersy- su kszta∏cenia logistycznego oraz wy- cuchem dostaw, zarzàdzania produkteckim i podyplomowym w uniwersyte- magaƒ stawianych amerykaƒskim stu- cjà, odchudzonej produkcji (lean manutach skupionych w Apollo Group Inc. dentom studiów wy˝szych i podyplo- facturing), poszukiwania globalnych
Przedstawiona problematyka dydak- mowych zosta∏a skrystalizowana êróde∏ i technik zaopatrzenia oraz hantyczna umo˝liwia studentom amery- w trakcie moich dyskusji z Brianem dlu elektronicznego (e-commerce). Studenci rozpatrujà na poziomie krajowym i mi´dzynarodowym relacje zachodzàce pomi´dzy dostawcà i odbiorcà, potrzeb´ ich wspó∏pracy w zakresie
planowania i prognozowania potrzeb
od poziomu zaopatrzenia do produktów gotowych. Kurs obejmuje g∏ównie:
sprzeda˝ i planowanie produkcji, techniki odchudzonego wytwarzania, globalne zaopatrzenie, zarzàdzanie zapasami i mo˝liwoÊciami produkcyjnymi,
zarzàdzanie dystrybucjà, logistyk´ pierwotnà i logistyk´ utylizacji (na poziomie krajowym i globalnym), handel
elektroniczny, technologie informacyjne (z w∏àczeniem Internetu i zarzàdzania systemami informacyjnymi), strategie zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw
oraz pomiaru efektywnoÊci jego dzia∏ania. Podstawowe modu∏y szkoleniowe
Fot. 3. Od lewej: Hal D. Morgan, prodziekan Wydzia∏u Biznesu i Zarzàdzania Uniwersytetu Phowraz z ich krótkim opisem zamieszczoenix odpowiedzialny za kszta∏cenie podyplomowe i dr Brian D. Lindquist.
ne zosta∏y w tab. 1.
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Tab. 1. Cele i przedmiot modu∏ów szkoleniowych O&SCM

lp.

Nazwa modu∏u

Sk∏adniki

Skrócony opis

1

Strategiczne
zarzàdzanie
∏aƒcuchem dostaw

Wprowadzenie do SCM
Zarzàdzanie produkcjà i e-biznes
èród∏a i systemy zaopatrzenia
Zintegrowane sieci logistyczne
Technologie informacyjne
Pomiar efektywnoÊci ∏aƒcucha

Zaj´cia tego modu∏u skupiajà si´ na redukcji kosztów, czasu
dostaw produktów i kwestiach logistycznej obs∏ugi klienta.
Ca∏a problematyka poruszana jest w uk∏adzie: „plan, buy, make and
sell”, czyli pe∏nego cyklu zdarzeƒ od planowania zaopatrzenia
przez zakupy i produkcj´ po sprzeda˝, z nastawieniem
na maksymalizacj´ efektywnoÊci procesów.

2

Zarzàdzanie
produkcjà

Podstawy zarzàdzania produkcjà
i us∏ugami
Kreowanie produktów i procesów
w celu uzyskania satysfakcji
klienta
Projektowanie ∏aƒcucha dostaw
Planowanie i kontrolling
w wytwarzaniu i obs∏udze
∏aƒcucha dostaw

Zagadnienia tego modu∏u nastawione sà na popularyzacj´
problematyki zarzàdzania zasobami w procesie wytwarzania
produktów i Êwiadczenia us∏ug serwisowych w Êwietle
zmieniajàcych si´ wymagaƒ klientów. S∏uchacze zapoznawani
sà z problematykà: produktywnoÊci zapasów materia∏owych,
zarzàdzania pracownikami produkcyjnymi, majàtkiem
produkcyjnym oraz rozwojem produktów z uwzgl´dnieniem
ich komercyjnego charakteru, koniecznoÊci spe∏nienia oczekiwaƒ
klientów i zapewnienia wysokiego poziomu konkurencyjnoÊci.

3

Odchudzone
przedsi´biorstwo

Wprowadzenie do koncepcji
lean enterprise
Diagnoza bie˝àcych procesów
wytwarzania
Definiowanie przysz∏ych procesów
wytwarzania
Wdra˝anie usprawnieƒ
Pomiary i ustawiczna kontrola
procesów

Uczestnicy zapoznawani sà z koniecznoÊcià uzyskania przez
przedsi´biorstwo pe∏nej satysfakcji klienta oraz mo˝liwoÊci
charakterystycznych dla firm klasy Êwiatowej. Prezentowane
sà ró˝norodne aspekty technicznego wp∏ywu mened˝era
na tworzenie wartoÊci dodanej dla klienta. Sprowadzajà si´ one
do nabycia umiej´tnoÊci mapowania procesów zachodzàcych
w firmie i jej otoczeniu oraz wdra˝ania technik kreowania wartoÊci
(value-creating) na wszystkich etapach produkcji i dzia∏ania ∏aƒcucha
dostaw.

4

Globalne êród∏a
i techniki
zaopatrzenia

Zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw
globalnych
Techniki wyboru krajowych
i mi´dzynarodowych êróde∏
zaopatrzenia i dostawców
Negocjowanie kontraktów
Techniki analizy Cost/Price
Zarzàdzanie kontraktami

Zarzàdzanie dostawcami Uczestnicy szkolenia nabywajà
umiej´tnoÊci identyfikacji i oceny wp∏ywu lokalnych i globalnych
êróde∏ oraz kana∏ów zaopatrzenia na biznesowà strategi´
konkurencyjnoÊci i zaspokojenia potrzeb klienta. PodkreÊlana jest
w tym przypadku przede wszystkim problematyka globalizacji
i w∏aÊciwego nastawienia firmy do tego procesu. Zaj´cia odbywajà
si´ w duchu has∏a: „You compete globally, you need to buy globally”
(konkurujesz globalnie, musisz kupowaç globalnie).

5

Zintegrowana
logistyka
i zarzàdzanie

Ewolucja logistyki
Strategie logistyczne
Logistyka wewn´trzna
i zewn´trzna
Magazynowanie i pakowanie
Strategie transportowe
Globalizacja
Krytyczne czynniki lokalizacji
Ró˝nice prawne w kontraktach

Ten kurs opisuje praktyczne sposoby wykorzystania logistyki
i zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw w zakresie strategicznego
zaspokojenia potrzeb klientów, szczególnie obni˝ania
kosztów realizowanych procesów i skracania czasu obs∏ugi.
Studenci zdobywajà mened˝erskie umiej´tnoÊci w zakresie:
transportu, planowania zaopatrzenia, magazynowania,
utrzymania zapasów, kolektywnego planowania produkcji
(wspó∏pracy z dostawcami, w tym tak˝e negocjowania
kontraktów), prognozowania popytu oraz obs∏ugi klienta.

6

Rola e-biznesu w SCM

Wprowadzenie do e-biznesu
E-biznes i klient
Planowanie strategiczne SCM
dla potrzeb e-biznesu
Dostawy i wdro˝enia systemów
eSCM
Przysz∏oÊç e-biznesu w SCM

Problematyka tego modu∏u skupia si´ na prezentacji i ocenie
mo˝liwoÊci wdro˝enia ró˝nego rodzaju efektów osiàganych dzi´ki
aplikacjom e-biznesu i poznaniu kierunków jego ewolucji. Studenci
zapoznawani sà z zagadnieniem pracy w sieci, telekomunikacji,
bezpieczeƒstwa danych, gromadzenia i przechowywania
multimediów, marketingu, opracowywania i generowania
dokumentacji logistycznej, p∏atnoÊci, poufnoÊci i ochrony danych
osobowych, ochrony w∏asnoÊci intelektualnej, przepisów
podatkowych, przygotowywania umów handlowych. Ponadto
zdobywajà doÊwiadczenie z zakresu wdra˝ania e-biznesu do SCM,
redukcji kosztów produkcji i obs∏ugi, wdra˝ania systemów
CRM oraz uwzgl´dniania roli czasu i jakoÊci w uzyskiwaniu
mi´dzynarodowej pozycji konkurencyjnej.
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Wszystkie zaj´cia realizowane sà
w uk∏adzie: krótkie wprowadzenie teoretyczne do poruszanej problematyki,
analiza studiów przypadku, przygotowanie krótkiego projektu w∏asnego
rozwiàzania problemu oraz dyskusja.
Studia przypadków prowadzone sà bardzo cz´sto przez pracowników firm,
których analizy dotyczà. Rozwa˝ania
teoretyczne sprowadzone sà do niezb´dnego minimum, wi´kszoÊç teorii
przekazywana jest w postaci konkretnych aplikacji praktycznych, podnoszàcych sprawnoÊç dydaktycznà zaj´ç. Kursanci majà mo˝liwoÊç bie˝àcego kontaktu z przedstawicielami najwi´kszych
firm amerykaƒskich dzia∏ajàcych na terenie Stanów Zjednoczonych oraz na
rynkach mi´dzynarodowych.
Ca∏y system kszta∏cenia nastawiony
jest (zgodnie z duchem prowadzonych
zaj´ç) na uzyskanie satysfakcji klienta.
Prowadzi to do swoistej symbiozy –
klienci (studenci) p∏acà, ale wy∏àcznie za
wiedz´, która jest dla nich u˝yteczna,
a uniwersytety mogà dzi´ki temu oferowaç im to, czego oczekujà. Takie rozwiàzanie eliminuje problem oddzielenia
p∏atnika od op∏acanego przedmiotu wymiany, jak to ma miejsce na wszystkich
uczelniach paƒstwowych (znamy to doskonale z polskich doÊwiadczeƒ). W ten
sposób traci sens „uprawianie nauki dla
nauki”, tj. zajmowanie si´ tym, co interesuje profesora, a nie ma najmniejszego znaczenia dla jego s∏uchaczy. Weryfikatorem trafnoÊci podejmowanej tematyki jest po prostu rynkowa wycena akcji uczelni. Daje ona wyraêne sygna∏y jej
w∏aÊcicielom, jakich profesorów powinni zatrudniaç i w jakà tematyk´ anga˝owaç odpowiednie nak∏ady finansowe.
Pomijam tu oczywiÊcie odr´bne zagadnienie finansowania nauki. System amerykaƒski, generalnie oparty na funduszach prywatnych nie faworyzuje bowiem zespo∏ów piszàcych publikacje
o wàtpliwej (w skali Êwiatowej nauki) jakoÊci, lecz nastawiony jest na wdro˝enia wypracowanych rozwiàzaƒ do produkcji. To wdro˝enia warunkujà mo˝liwoÊç ubiegania si´ o granty w nast´pnych konkursach. Nie ma tu jednoczeÊnie arbitralnego podzia∏u instytucji
aplikujàcych o bud˝etowe pieniàdze na
paƒstwowe i prywatne (pomijajàc znikomà liczb´ tych pierwszych), lecz na
efektywne i nieefektywne, tj. wdra˝ajàce efekty badaƒ (i generujàce przychody) oraz na pozosta∏e.

Jestem przekonany, ˝e moja ogólna
refleksja na temat kszta∏cenia logistyki
w polskich uczelniach mo˝e wywo∏aç
goràcà dyskusj´ i z pewnoÊcià b´dzie
mia∏a wielu oponentów. Wiem te˝, ˝e
nie mo˝na generalizowaç, ale moje doÊwiadczenia zawodowe, rozmowy
z wieloma praktykami logistyki (zw∏aszcza z bran˝y TSL) oraz – co najwa˝niejsze – z absolwentami ró˝norodnych
kursów, szkoleƒ i kierunków studiów
logistycznych (i z pogranicza logistyki,
równie˝ – choç rzadziej – MBA) wskazujà, ˝e z kszta∏ceniem logistyki w Polsce nie jest najlepiej. Niejednokrotnie
kadra profesorska (choç oczywiÊcie sà
profesorowie szanowani przez praktyków logistyki, o olbrzymim doÊwiadczeniu i wielu udanych wdro˝eniach)
porusza si´ w Êwiecie wy˝szej abstrakcji tworzonych przez siebie koncepcji
lub ogranicza si´ do odtwórczego
przedstawiania podstaw teoretycznych
i kierunków rozwoju logistyki. Samo-

dzielni pracownicy nauki, którzy powinni byç „lokomotywami” post´pu,
wypracowywania i wdra˝ania nowoÊci,
zw∏aszcza tych przydatnych w praktyce, nie zawsze utrzymujà kontakty
z praktykà. Bardzo cz´sto prowadzà zaj´cia, prezentujà koncepcje i przyk∏ady
obliczeniowe, wywo∏ujàce uÊmiech na
twarzy szeregowego pracownika hurtowni lub kuriera rozwo˝àcego przesy∏ki. Wynika to najcz´Êciej z rozbie˝noÊci
oczekiwaƒ praktyków i oferty teoretyków. Dopóki nasi studenci nie b´dà korzystaç z najlepszych wzorców krajowych i zagranicznych przekazywanych
przynajmniej w cz´Êci przez praktyków
logistyki, bo jest ona przecie˝ nauka ˝ywà, zwiàzanà z ˝yciem gospodarczym,
dopóty nasi absolwenci rozpoczynajàcy
prac´ zawodowà b´dà zadawaç pytania
w stylu „a co to jest transport?”, o czym
wspomnia∏ mi ostatnio przedstawiciel
jednej z du˝ych firm TSL dzia∏ajàcych
równie˝ w naszym kraju.

61-755 Poznaƒ, ul. Estkowskiego 6
tel. 061 851 59 75, e-mail: biuro@igmag.com.pl

OFERUJE:
Najwy˝szej jakoÊci urzàdzenia do obs∏ugi magazynów systemy rega∏ów i sprz´t do transportu wewn´trznego.
SpecjalnoÊç firmy - rega∏y do biur, bibliotek i archiwów.
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