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Wprowadzenie

❑ Problem – nowe wyzwania edukacyjne wymagają 
poprawy jakości zarządzania i ekonomii zarzadzania 

❑ Cel – przedstawienie wpływu jakości zarządzania na 
wyniki ekonomiczne i realizowane zadania każdej 
organizacji edukacyjnej, czyli ekonomię jakości 
zarządzania w warunkach ciągłych zmian i reform. 

❑ Teza – jakość zarządzania w organizacji edukacyjnej 
w sposób istotny oddziałuje na jej ekonomię. Wyniki 
organizacji edukacyjnej są efektem synergii decyzji 
podejmowanych na wszystkich jej szczeblach oraz 
wyrażają ekonomiczny skutek jej funkcjonowania 
oraz rzeczywistego poziomu jakości zarządzania.



3

Homo sapiens oeconomicus

❑ Człowiek rozumny - homo sapiens – powinien zawsze być homo 
oeconomicus – człowiekiem ekonomicznym, czyli dążyć zawsze 
do optymalizacji osiąganych korzyści,  a w procesie podejmowania 
decyzji kierować się wartością ekonomiczną rezultatów wyboru.  

❑ Człowiek w podejmowaniu decyzji kieruje się także przesłankami 
pozaekonomicznymi – wówczas jego decyzje, z  punktu widzenia 
czysto ekonomicznego, nie są optymalne, czyli racjonalne. 

❑ W teoriach ekonomicznych pojawia się paradygmat 
emocjonalnego człowieka ekonomicznego – homo sapiens 
oeconomicus, który podejmując decyzje na rynku, kieruje się 
równocześnie kryteriami ekonomicznymi (cena, jakość, koszty 
eksploatacji i likwidacji produktu, itp.) i pozaekonomicznymi 
(bieżącymi doznaniami emocjonalnymi, stanem zdrowia, 
samopoczuciem, oczekiwaniami).  
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Efekty podejmowanych decyzji w organizacji edukacyjnej –  
zarządzania 

❑ Efekty zarządzania: – ilościowe i jakościowe                                                               – ekonomiczne i pozaekonomiczne 
❑ Zarządzający musi kierować się właściwościami i aspektami ekonomicznymi i pozaekonomicznymi podejmowanych decyzji. Znaczenie właściwości i aspektów 

ekonomicznych nie może być nadmierne ograniczane i podporządkowane przez decydentów przesłankom emocjonalnym i politycznym. Jednocześnie jakość 
funkcjonowania organizacji nie może być podporządkowana ilości świadczonych usług edukacyjnych i czynnikom ekonomicznym. 

❑ Efekt synergii tych decyzji – wykreowany poziom jakości pracy: 
     - osób zarządzanych (podwładnych) –  jakość wykonania, 
     - osób zarządzających (przełożonych) – jakość zarządzania. 
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Jakość zarządzania  

❑ Filozofia zarządzania przez ilość przegrała, na konkurencyjnym 
rynku Europy i świata, z koncepcją zarządzania opartą na trwałym 
podporządkowaniu podejmowanych decyzji optymalizacji jakości. 

❑ Jeśli zarządzanie polega na wykonywaniu usługi zarządczej przez 
wynajętych menedżerów, to wówczas jakość świadczonej przez 
nich usług możemy nazwać jakością zarządzania. 

❑ Jakość zarządzania to stopień w jakim wykonywana usługa 
zarządcza spełnia potrzeby i oczekiwania organizacji  i jej 
interesariuszy, które zostały ustalone, przyjęte zwyczajowo lub 
ich przestrzeganie jest obowiązkowe w danym miejscu i czasie.  

❑ Poprawa jakości zarządzania jest efektem ciągłego doskonalenia  
planowania, sterowania, zapewnienia wymaganej jakości.
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Jakość zarządzania w edukacji,  
czyli w organizacji edukacyjnej    

❑ Jakość pracy zatrudnionych w edukacji jest efektem synergii: 
       - jakości pracy zarządzających, czyli jakości zarządzania w 65%, 

       - jakości pracy zarządzanych, czyli jakości wykonania w 35%. 
❑ Jakość  zarządzania organizacji edukacyjnej to jakość działalności     

kierowniczych, czyli jakość pracy osób zarządzających, którzy świadczą 
usługi menedżerskie szkole, przedszkolu, itp. i za to otrzymują stosowne, 
dodatkowe wynagrodzenie. 

❑ Jakość zarządzania dotyczy jakości pracy przełożonych świadczących usługi 
zarządcze, których wysiłku nie można sprowadzić tylko do zarządzania 
personelem lub zasobami ludzkimi albo podwładnymi w organizacji 
edukacyjnej. 

❑ Wzrost jakości zarządzania to osiąganie ciągłej poprawy w zakresie 
wykonywania funkcji zarządzania przez zarządzających, prowadzący do 
lepszego wykonywania misji, celów i zadań organizacji edukacyjnej.
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❑ zaangażowanie, usatysfakcjonowanych warunkami pracy  i życia, wszystkich 
pracowników organizacji edukacyjnej, zarządzanych na zasadach TQM; 

❑ wspólny dla zarządzających i zarządzanych zbiór przyjętych wartości i zasad 
łączących pracowników oraz kultura organizacyjna oparta na zaufaniu, 
przewodzeniu w organizacji edukacyjnej i wzajemnej solidarnej pomocy; 

❑ długoterminowe, ukierunkowane zaangażowanie władz organizacji w 
perspektywę optymalnego wykorzystania zasobów, które uwzględnienia: 

       - zmiany w wymaganiach edukacyjnych i celach strategicznych, 
       - dostępność zasobów i rozwoju technologii internetowych, 
       - oczekiwania uczniów i nauczycieli oraz innych interesariuszy, 
       - zmiany demograficzne i oczekiwania społeczne oraz wymagania uczelni; 
❑ wdrożenie systemu zarządzania jakością, który generuje rzeczywisty wzrost 

jakości zarządzania i wywołuje poprawę osiąganych efektów w organizacji.
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Sztuka zarządzania
❑ Sztuka zarządzania polega na osiąganiu zamierzonych rezultatów 

(w tym celów ekonomicznych) organizacji przez innych ludzi 
(podwładnych), w następstwie organizowania i kontrolowania ich 
pracy przez przełożonych, a nie wykonywanie tych zadań 
osobiście przez zarządzających. Wszystkie podjęte i niepodjęte 
decyzje, w wyniku swych następstw, rodzą skutki ekonomiczne. 

❑ Zarządzanie to sztuka rozumnego stosowania środków dla 
osiągnięcia wyznaczonych celów i realizacji zadań.  

❑ Wymaga to podejmowania optymalnych decyzji, dlatego wybór 
leży w sferze zainteresowania zarówno ekonomii jak i nauk o 
zarządzaniu, które razem tworzą podstawę nauk ekonomicznych. 

❑ W realizowanym procesie zarządzania występuje ścisły związek 
miedzy ekonomią i realnie występującą jakością zarządzania.
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 Efekty (korzyści) doskonalenia   
 jakości zarządzania w edukacji

❑ obniżenie kosztów funkcjonowania, w tym kosztów jakości i strat 
ponoszonych przez organizacje edukacyjne;  

❑ możliwość obniżenia cen sprzedaży usług edukacyjnych  
❑ obniżenie kosztów korzystania z usług świadczonych przez 

organizacje edukacyjne ponoszonych przez ich klientów; 
❑ obniżenie wydatków nominalnych klientów przeznaczonych na 

zakup tych usług oraz wzrost wartości realnej ich przychodów;  
❑ poprawa jakości świadczonych przez organizacje edukacyjne  

usług oraz lepsze niż oczekiwano zaspokojenia potrzeb klientów; 
❑ odczuwalny wzrost satysfakcji klientów organizacji edukacyjnych  

i krańcowej użyteczności ich usług – np. jakości nauczania.
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Efekty (korzyści) doskonalenia   
 jakości zarządzania w edukacji – cd. 

❑ wzrost wartości  i znaczenia organizacji edukacyjnej w opinii 
klientów oraz poprawa jej pozycji konkurencyjnej na rynku;  

❑ wzrost popytu jej na usługi i wzrost ilości sprzedanych usług 
edukacyjnych oraz powiększenie uzyskanego utargu i dochodu;  

❑ powiększenie akumulacji przeznaczonej na rozwój organizacji; 
❑ możliwość: wzrostu wynagrodzenia pracowników organizacji 

edukacyjnej, poprawy warunków w jakich wykonują swoją pracę  
i odczuwalnej poprawy jakości ich życia; 

❑ korzyści interesariuszy zewnętrznych organizacji (kooperanci, 
dostawcy, pośrednicy) płynących z sukcesów, rozwoju 
organizacji; 

❑ powstanie warunków do realizacji nowych wyzwań edukacyjnych.
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Ekonomia zarządzania organizacją

❑ Podejmujący decyzje o wykorzystaniu zasobów  danej organizacji 
musi mieć pełną świadomość tego, że kreuje poziom osiąganych 
efektów prowadzonej działalności gospodarczej tej organizacji. 

❑ Decydent musi zadbać o to, aby wyniki działalności organizacji, 
będące następstwem jego umiejętności zarządczych i sztuki 
zarządzania były optymalne z ekonomicznego punktu widzenia.  

❑ Wymagany poziom jakości zarządzania jest gwarantem 
działania racjonalnego organizacji i osiągania optymalnych 
wyników.   

❑ Wyznaczając oczekiwany poziom jakości zarządzania – ex ante 
determinujemy skutki ekonomiczne i merytoryczne tych decyzji. 

❑ Można więc wyznaczyć poziom jakości zarządzania niezbędny do 
osiągania zamierzonych efektów funkcjonowania organizacji!
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   Dlaczego w organizacjach akceptuje się 
niski poziom jakości zarządzania?

❑ Determinantami tego często występującego zjawiska są czynniki niezależne lub zależne od zarządzających organizacją. 
❑ Do czynników  niezależnych pochodzących z zewnątrz organizacji należą: obowiązujące normy prawne wprowadzają niewłaściwe zasady działania danego rodzaju 

organizacji, podporządkowanie decyzji nieracjonalnym celom politycznym decydentów, itp. 
❑ Do czynników zależnych powstałych wewnątrz organizacji należą: niski poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji zarządczych przełożonych, funkcjonowanie grupy 

trzymającej władzę, układy polityczne i gangsterskie w organizacji. 
❑ Kierujący organizacja i jej pracownicy obawiają się wszelakich zmian, które ich niepokoją – wolą status quo i niską jakość. 
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   Dlaczego musimy akceptować zmiany?
❑ Wszystko na świecie jest zmienne, płynne i nie trwałe – „PANTA 

RHEI” powiedział Heraklit z Efezu – „niepodobna wstąpić 
dwukrotnie do tej samej rzeki bo już napłynęły do niej inne wody”. 

❑ W organizacjach stałe jest tylko to, że w wszystko się zmienia, 
ewoluuje – musimy nauczyć się zarządzać zmianami, aby jak 
najlepiej zaspokoić, stale rosnące i ewoluujące potrzeby otoczenia. 

❑ Wdrażanie zasad TQM sprzyja poprzez ciągłą poprawę jakości 
zarządzania doskonaleniu funkcjonowania organizacji edukacyjnej  

❑ TQM dobrze przygotowuje przełożonych i podwładnych w do 
efektywnego przygotowania zmian ciągłych i skokowych oraz 
pozwala na szybkie dostosowanie organizacji edukacyjnej do 
zmieniającego się prawa, uwarunkowań i wymagań interesariuszy.
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Zmiany ciągłe i radykalne a jakość życia
❑ Znacząca rozbieżność między zmieniającymi się, ewolucyjnymi potrzebami interesariuszy a nierozwijającymi się możliwościami jakościowymi organizacji  edukacyjnej 

(w zakresie zarządzania, edukacji, doskonalenia kwalifikacji i jakości życia pracowników) rodzi potrzebę wprowadzenia obok ciągłych także radykalnych zmian, np. 
reengineeringu wybranych procesów lub całego cyklu. 

❑ Ciągła poprawa jakości świadczonych usług przez organizacje edukacyjną realizuje ambicje jej pracowników ale nie zawsze to wystarcza do podnoszenia ich jakości 
pracy. Czynniki rodzące kryzys pracy pogarszają jakość pracy. Natomiast poprawa jakości życia sprzyja doskonaleniu pracowników i ich jakość pracy. 

❑ Niezadawalający poziom jakości życia nie sprzyja kreatywności, innowacyjności pracowników i poprawie jakości zarządzania. 
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Wnioski dla organizacji edukacyjnej

❑ Organizacja, która zamierza poprawić swoje funkcjonowanie oraz 
wyniki ekonomiczne w warunkach  ciągłych i radykalnych zmian: 

     - musi na bieżąco prowadzić pełną identyfikację przyczyn zmian  
stanu jakości zarządzania, wytyczać kierunki i metody jej poprawy 
oraz realizować przyjęty program realnego wzrostu jej poziom;        
- musi podejmować działania zmierzające do wzrostu kreatywności  
innowacyjności i aktywności zatrudnionych w organizacji oraz 
monitorować poziom korzyści ekonomicznych uzyskiwanych na 
bieżąco w wyniku doskonalenia jakości zarządzania w organizacji.  

❑ Jakość zarządzania w organizacji aktywnie determinuje poziom 
osiąganych efektów funkcjonowania organizacji i jakości życia 
pracowników. Dlatego też, tak ważne jest miejsce ekonomii jakości 
zarządzania w jej rozwoju i w kształtowaniu ich warunków pracy.
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Dziękuję za uwagę  
i zapraszam do dyskusji

    E-mail: tadeusz.Wawak@uj.edu.pl 

    www: http://taddeusz.Wawak.pl 
  
    


