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Justyna Maciąg – biogram 

• Mgr Ekonomii, Dr nauk ekonomicznych  w zakresie nauk o zarządzaniu, dr hab. w dyscyplinie 
zarządzanie i jakość

• Międzynarodowe uprawnienia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Auditora 
wewnętrznego ISO 9001 oraz Certyfikat PRINCE2® Foundation Examination, Certyfikat Green Belt 

• Studia podyplomowe „Lean Services” w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
• Członek komitetu sterującego międzynarodowej sieci Lean HE HUB (cykliczne seminaria LHE) 

http://www.leanhehub.ac.uk/ , https://isp.uj.edu.pl/nauka/projekty/projekty-w-trakcie-
realizacji/lean-higher-education

• Członek Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
(diagnoza, analiza, wyjaśnienie problemów w obszarze usług administracyjnych). 
http://www.mniejbiurokracji.uj.edu.pl/

• Projekt ZintegrUJ – szkolenia z Lean Management w ramach zadania 7, Zarządzanie procesami.
• 90 publikacji naukowych, 21 projektów naukowych i aplikacyjnych zrealizowanych m.in. dla:  

Akademia Muzyzcana w Bydgoszczy (2019-2022), ENERGA S.A. (2016), Śląskiej Organizacji 
Turystycznej (2014, 2015), Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (2015), Silvan Spa (2015), 
Hotelu Racibor (2014), IW Travel (2014). https://isp.uj.edu.pl/instytut/pracownicy/justyna-maciag

Lean Culture Maturity Questionnaire LCMQ®
• https://www.leanuj.uj.edu.pl/

http://www.leanhehub.ac.uk/
https://isp.uj.edu.pl/nauka/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/lean-higher-education
http://www.mniejbiurokracji.uj.edu.pl/
https://isp.uj.edu.pl/instytut/pracownicy/justyna-maciag
https://www.leanuj.uj.edu.pl/


Agenda 

• Co się dzieje w uczelniach?

• Jakie działania podejmują uczelnie?

• Dlaczego lean management jako koncepcja nieustannego 
doskonalenia uczelni?

• Czy warto zacząć przygodę z lean management?

• LeanHE Poland – co robimy?



Przed pandemią…



Wyzwania w pracy w uczelni (badania w czasie 
pandemii) 



Oczekiwania ….



Jakie są wyzwania dla współczesnego 
uniwersytetu?

Nie rozwiążemy nowych problemów starymi metodami.

[Helbing 2016]



Doświadczenia szkół wyższych we wdrażaniu 
procesowych koncepcji zarządzania 

• Business Process Reeingineering

• Total Quality Management

• Model EFQM (European Foundation for Quality
Management)

• ISO 9001

• Lean management 



Co to jest Lean Management?
• Filozofia Lean Thinking koncentruje się 

przede wszystkim na zwiększaniu 
wartości tworzonej dla klienta poprzez 
eliminację marnotrawstwa, 
zminimalizowanie marnotrawstwa oraz 
kontrolowanie przepływu wartości 
dodanej. 

• Fundamentalne zasady lean
management– szacunek dla ludzi, 
nieustanne doskonalenie, eliminacja 
marnotrawstwa.

• Maciąg, J. Lean Culture in Higher Education - Towards Continuous Improvement 
Wydawnictwo Palgrave Macmillan. 2019

• http://www.leanuj.uj.edu.pl/



IMPROVEMENT OF 
THE JOB, 

THIS A JOB !!!!!!



Dlaczego Lean Management?

• Brak powiązania podejścia procesowego ze zmianą kultury organizacyjnej obniża trwałość 
efektów restrukturyzacji oraz nie przyczynia się do doskonalenia procesów w szkole w długiej 
perspektywie (Radnor et al. 2006). 

• Największe marnotrawstwo w uczelniach wyższych?
„Utrata szans rozwojowych” Kanclerz UMed w Łodzi

• Budowanie Kultury Lean – kultury nieustannego doskonalenie w szkole wyższej daje dwie 
najważniejsze korzyści: pozwala sprowadzić menedżerów i liderów na ziemię (tzn. 
zrozumieć kontekst zewnętrzny i wewnętrzny działania organizacji) oraz wydobyć z ludzi to 
co najważniejsze [Stoller 2015, s. 341].   

• Liker i Convis podkreślają, że aby przeprogramować DNA organizacji, należy zmienić to co 
leży w jej sercu – czyli ludzi. Ucieleśnieniem tych zmian powinno być kierownictwo 
organizacji, zastosowanie nowego stylu przywództwa i stylu pracy .









• Wszystkie osoby zainteresowane działaniem Wspólnoty 
Praktyków LeanHE Poland zapraszam do kontaktu: 
justyna.maciag@uj.edu.pl, 

• https://isp.uj.edu.pl/nauka/projekty/projekty-w-trakcie-
realizacji/lean-higher-education
https://www.linkedin.com/groups/13871566/
https://www.facebook.com/groups/557268391343516

https://isp.uj.edu.pl/nauka/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/lean-higher-education
https://www.linkedin.com/groups/13871566/
https://www.facebook.com/groups/557268391343516

