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Total Quality Management, Reengineering i Lean Management
oraz ich rozwój wobec trendów globalizacyjnych
„Firmy, które rosnà dzi´ki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginà. Ale kiedy firma przestaje byç twórcza, kiedy uwa˝a, ˝e osiàgn´∏a
doskona∏oÊç i teraz musi tylko produkowaç
– ju˝ po niej”
Henry Ford
Rozwój i wzrost przedsi´biorstwa
w warunkach z∏o˝onego, zmiennego
i nieprzyjaznego, mocno konkurencyjnego otoczenia wymaga koncentracji
uwagi zarzàdu przedsi´biorstwa na
problematyce kszta∏towania warunków
i mechanizmów tego rozwoju. Zarzàd
przedsi´biorstwa gros swojej energii
intelektualnej oraz emocjonalnej powinien poÊwi´caç formu∏owaniu oraz rozwiàzywaniu najwa˝niejszych problemów zwiàzanych z rozwojem i wzrostem organizacji poprzez stosowanie
nowych metod zarzàdzania2.
Globalizacja rynków, konkurencja
i rosnàce w szybkim tempie mo˝liwoÊci
technologiczne stawiajà przed firmami
nowe wyzwania. Zmieniajà si´ zhierarchizowane struktury organizacyjne,
w których ka˝dy pracownik mia∏ do realizacji okreÊlone zadania. Pracownicy
stajà si´ coraz bardziej elastyczni, zdolni do wykonywania ró˝nych zadaƒ
i funkcji. Zmiany zachodzàce w gospodarce Êwiatowej sk∏aniajà do modyfikacji dotychczasowego, tradycyjnego postrzegania sposobu funkcjonowania
przedsi´biorstwa. Reakcjà firmy na
zmiany zachodzàce w jej otoczeniu jest
wykorzystywanie nowych rozwiàzaƒ
w zarzàdzaniu, takich jak: Total Quality
Management (TQM), Reengineering,
czy Lean Management3.
Wszystkie wymienione w tabeli 1
koncepcje zarzàdzania zaz´biajà si´ ze
sobà. Poszczególne cechy TQM, Reengineering’u i Lean Management’u sà do
siebie zbli˝one. Po przeprowadzonej

Tab. 1. Zestawienie koncepcji zarzàdzania – wybrane koncepcje czàstkowe.

Total Quality
Management
1. Zaanga˝owanie najwy˝szego
kierownictwa,
2. Proces doskonalenia jakoÊci,
3. Komunikacja wewn´trzna,
4. Kszta∏cenie i szkolenie,
5. Wspó∏uczestnictwo wszystkich
zatrudnionych,
6. System JakoÊci ISO 9000
i inne systemy,
7. Techniki doskonalenia jakoÊci
(w tym analiza kosztów).

Reengineering

Lean Management

1. Upraszczanie procesów,
1. Koncentracja na potrzebach klienta
2. Realizacja pracy w najbardziej
i odchudzona produkacja (Just in Time)
odpowiednim miejscu (outsourcing), 2. Nieustanne doskonalenie jakoÊci,
3. Zespo∏y procesowe,
3. Przyspieszenie wprowadzenia na rynek
4. Ciàg∏e poszerzanie wykszta∏cenia,
nowych produktów,
5. Zmiana roli mened˝era – z nadzorcy 4. Aktywny marketing – pozyskiwanie nowych
na doradc´,
i dba∏oÊç o sta∏ych klientów,
6. Dyrektor – liderem,
5. ZdolnoÊç do wzrostu i poszukiwania
7. Nowoczesna technologia
inwestora strategicznego,
informatyczna.
6. Powiàzanie przedsi´biorstwa
ze spo∏eczeƒstwem

èród∏o: opracowanie w∏asne.

analizie tematu mo˝na stwierdziç, ˝e
koncepcjà najszerzej opisujàcà procesy
zarzàdcze jest Total Quality Management. Wynikaç to mo˝e chocia˝by
z faktu, i˝ koncepcja ta funkcjonuje najd∏u˝ej zarówno w sferze naukowej, jak
i praktycznej. Stàd te˝ podjà∏em si´ porównania pozosta∏ych koncepcji: Reengineering, Lean Management z TQM.





TQM a Reengineering
Nast´pujàce cechy czàstkowe Reengineering’u sà zbli˝one do TQM:
 Upraszczanie procesów to nic innego, jak ciàg∏y proces doskonalenia jakoÊci – aby jakoÊç by∏a jak najwy˝sza,
a w tym mo˝liwoÊç pojawienia si´
ujemnych przejawów jak najmniejsza, procesy muszà byç upraszczane
 Realizacja pracy w najbardziej odpowiednim miejscu (outsourcing) to
techniki doskonalenia jakoÊci, jako
przede wszystkim analiza kosztów –
decyzje o wydzieleniu cz´Êci prowadzonej dzia∏alnoÊci na zewnàtrz
w wi´kszoÊci przypadków podyktowane sà mo˝liwoÊcià obni˝enia kosztów





Zespo∏y procesowe nawiàzujà w swojej funkcjonalnoÊci do kó∏ jakoÊci
w TQM – powo∏ywanie zespo∏ów do
rozwiàzania jakiegoÊ zadania
Ciàg∏e poszerzanie wykszta∏cenia jest
równie mocno eksponowane w TQM
jako ciàg∏y proces kszta∏cenia i szkolenia – aby w TQM byli zaanga˝owani
wszyscy zatrudnieni, muszà oni byç
przekonani o s∏usznoÊci takiego dzia∏ania, co odbywa si´ poprzez szereg
szkoleƒ i spotkaƒ z pracownikami
Zmiana roli mened˝era z zarzàdcy na
doradc´ oraz dyrektor - liderem nawiàzujà do zaanga˝owania najwy˝szego kierownictwa – aby wprowadzenie koncepcji by∏o skuteczne naczelne kierownictwo musi byç w pe∏ni zaanga˝owane i musi „Êwieciç
przyk∏adem” dla pracowników
Nowoczesna technologia informatyczna s∏u˝y mi´dzy innymi do komunikacji wewn´trznej w firmie – to nic
innego jak wykorzystywanie rozwiàzaƒ telekomunikacyjnych, ∏àczy internetowych, poczty elektronicznej oraz
budowa chocia˝by szeroko rozumianych portali intranetowych.

Autor jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzàdzania Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu oraz audytorem wewn´trznym
P.P.U.P. Poczta Polska (przyp. red.).
2 Z. PierÊcionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsi´biorstwa, Warszawa 2003, s.11.
3 W. B∏aszczyk (red.), Metody organizacji i zarzàdzania. Kszta∏towanie relacji organizacyjnych, Warszawa 2005, s.265.
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TQM a Lean Management

Dokonujàc tej analizy mo˝na si´ równie˝ pokusiç o zobrazowanie powiàzaƒ
oraz zale˝noÊci pomi´dzy prezentowanymi koncepcjami zarzàdzania w nast´pujàcy sposób (rysunek 1). Koncepcje
Reengineering oraz Lean Management
stanowià element Total Quality Management.

PorównywalnoÊç cech Lean Management’u z TQM kszta∏tuje si´ nast´pujàco:
 Koncentracja na potrzebach klienta
i odchudzona produkcja, potrzeby
klienta to nic innego jak podstawowa
cecha jakoÊci oraz Kompleksowego
Zarzàdzania JakoÊcià (TQM)
 Nieustanne
doskonalenie jakoÊci Mo˝liwoÊci rozwojowe w kontekÊcie
w Lean Management bezpoÊrednio
nawiàzuje do Procesu doskonalenia trendów globalizacyjnych
jakoÊci TQM – w obydwu koncepcjach zarzàdzania proces doskonale- Total Quality Management (TQM).
nia jakoÊci powinien byç permanent- Globalizacja rynków, wzrost oczekiwaƒ
klientów, rozszerzajàca si´ konkurencja
ny, to znaczy ciàg∏y
na wszystkich p∏aszczyznach relacji
klient - dostawca to czynniki, które ju˝
obecnie, a w przysz∏oÊci jeszcze bardziej
wymuszaç b´dà eksponowanie jakoÊci
w strategii przedsi´biorstwa4. Gospodarka Êwiatowa wkroczy∏a w XXI wiek z pe∏nà ÊwiadomoÊcià znaczenia wysokiej jakoÊci produkowanych wyrobów i Êwiadczonych us∏ug jako jednego z wyznaczników zdolnoÊci do konkurowania gospodarek krajowych i poszczególnych
przedsi´biorstw. Obecnie osiàgni´cia
w zakresie jakoÊci uznaje si´ za jednà
z miar poziomu cywilizacji materialnej
Rys. 1. Zale˝noÊç TQM, Reengineering’u oraz
Lean Management’u.
krajów, a zapewnienie d∏ugookresowego
èród∏o: opracowanie w∏asne.
bytu przedsi´biorstw niedoceniajàcych
znaczenia jakoÊci za wr´cz niemo˝liwe.
 Przyspieszenie wprowadzania na ryOrientacja projakoÊciowa wymuszona
nek nowych produktów; mo˝na to je- jest rosnàcà konkurencjà i jednoczeÊnie
dynie osiàgnàç przy zaanga˝owaniu coraz szerszym uwzgl´dnieniem jakoÊci
zarówno najwy˝szego kierownictwa w dokonywanych przez klientów wybooraz wszystkich zatrudnionych, jak rach oferowanych wyrobów i us∏ug5.
Znaczenie TQM w dobie globalizacji
równie˝ poprzez dobrà komunikacj´
b´dzie nadal rosnàç. Wynika to mi´dzy
wewn´trznà
 Aktywny marketing – pozyskiwanie
innymi z takich czynników jak:
nowych klientów oraz dba∏oÊç o sta-  klienci dokonujàc wyboru zakupu towaru lub us∏ugi coraz bardziej b´dà
∏ych, ponownie nawiàzuje do korzeni
zwracaç uwag´ na pozacenowe aspekTQM – „potrzeby klienta oraz cele
ty, takie jak na przyk∏ad jakoÊç obs∏ugi
przedsi´biorstwa sà nieroz∏àczne”
 organizacje funkcjonujàce w sektorze
 ZdolnoÊç do wzrostu i pozyskiwania
biznesowym dostarczajàc swoje us∏ugi
inwestora strategicznego mo˝na cholub towary dla innych organizacji (podcia˝by osiàgnàç poprzez pozyskiwawykonawcy, du˝y rozwój outsourcing’u)
nie certyfikatów jakoÊciowych – ISO
muszà i b´dà musieli si´ dostosowaç do
9000 i innych
 Powiàzanie przedsi´biorstwa ze spowymagaƒ jakoÊciowych odbiorców, na
przyk∏ad wymóg posiadania certyfika∏eczeƒstwem to przede wszystkim
tów ISO dla potencjalnych podwykonowa kultura organizacyjna, skieronawców w bran˝y motoryzacyjnej
wana na zaspokajanie potrzeb klienta. TQM to rodzaj wszechstronnej  rozwój tak zwanej „globalnej wioski” –
∏atwoÊç w wymianie informacji przede
dzia∏alnoÊci firmy nakierowanej na
wszystkim za poÊrednictwem sieci Inciàg∏e doskonalenie organizacji.
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ternet. Wp∏ywa to w zasadniczy sposób
na kontaktowanie si´ mi´dzy sobà
klientów organizacji. Przejawem mo˝e
byç na przyk∏ad bardzo szybkie rozprzestrzenienie si´ informacji na temat
niespe∏nienia oczekiwaƒ klientów
przez organizacj´ (niska jakoÊç) w sposób globalny.
Reengineering.
W dobie globalizacji rozwój reengineeringu mo˝e byç bardzo zró˝nicowany –
mniejszy w krajach wysoko rozwini´tych,
wi´kszy w krajach rozwijajàcych si´. Wynikaç to mo˝e przede wszystkim z wdra˝ania nowych technologii informatycznych.
B´dà to narz´dzia informatyczne kompleksowo obs∏ugujàce organizacj´. Znaczenie reengineeringu b´dzie tym wi´ksze, im wi´cej b´dzie si´ pojawiaç rozwiàzaƒ innowacyjnych „globalnych”. Obecnie
w Japonii rozpocz´to prac´ nad tworzeniem sieci, która mia∏aby zastàpiç Internet.
Przyczynà podj´cia dzia∏aƒ jest zmniejszajàce si´ bezpieczeƒstwo sieci Internet.
Lean Management.
W dobie globalizacji rozwój Lean Management’u mo˝e byç bardzo zró˝nicowany
– mniejszy w krajach wysoko rozwini´tych, wi´kszy w krajach rozwijajàcych si´.
Wynikaç to mo˝e przede wszystkim z ró˝nic w wydajnoÊci pracy. Znaczenie tej metody zarzàdzania powinno si´ rozwijaç,
gdy˝ wskutek wyst´powania ró˝nych
grup interesów (mened˝er, w∏aÊciciel, pracownicy, organizacje zwiàzkowe) w organizacji b´dà pojawiaç si´ sytuacje zwiàzane z marnotrawieniem zasobów. Metoda
ta szczególnie przydatna by∏aby w polskich przedsi´biorstwach paƒstwowych,
gdzie nadal wyst´puje bardzo du˝o dzia∏aƒ nieracjonalnych, zwiàzanych z marnotrawieniem zasobów.
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