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W niniejszej pracy doktorskiej podjęto problematykę uwarunkowań skutecznego wdrażania 

zasad i instrumentów koncepcji Lean Management, ich znaczenia dla poprawy 

funkcjonowania przedsiębiorstw branży ciepłowniczej oraz oszacowania natężenia 

występowania marnotrawstwa w przedsiębiorstwach badanej branży. Podjęto również próbę 

wskazania rodzajów marnotrawstwa występujących w wybranym strumieniu wartości 

przedsiębiorstwa ciepłowniczego.  

Sposobem pozwalającym minimalizować marnotrawstwo przy założeniu jednoczesnego 

podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obniżania kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej wydaje się być koncepcja szczupłego zarządzania w organizacji - Lean 

Management (LM). Lean Management wywodzi się z filozofii Lean Thinking, wprowadzonej 

do terminologii zarządzania przez J.P. Womack’a, D.T. Jones’a i D. Roos’a, naukowców  

z Massachusetts Institute of Technology. Szczupłe zarządzanie wyłoniło się w Toyota Motor 

Company, gdzie przez lata było z sukcesem stosowane w zakładach produkcyjnych. 

Przedmiotem prowadzonych badań była koncepcja Lean Management i jej aplikacje 

praktyczne dedykowane organizacjom usługowym. Przesłanką wyboru tematu dysertacji była 

potrzeba usprawniania organizacji procesów usługowych w przedsiębiorstwach branży 

ciepłowniczej. Badania realizowane były w przedsiębiorstwach ciepłowniczych na terenie 

Polski zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP), zajmujących się 

przesyłaniem i dystrybucją ciepła.  

Ciepłownictwo jest jedną ze strategicznych branż polskiej gospodarki. Zajmuje się 

wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła. Rozwój branży ciepłownictwa uzależniony jest od 

otoczenia prawnego i ekonomicznego, także od podejmowania właściwych decyzji  

w przedsiębiorstwie. Przy niewielkich możliwościach wpływania na wielkość przychodów 

podstawową strategią walki konkurencyjnej przedsiębiorstw ciepłowniczych pozostaje 

przywództwo kosztowe. Wyzwaniem dla menedżerów przedsiębiorstw tej branży jest 

stosowanie odpowiedniej metody sprzyjającej procesowi racjonalizacji kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej.  
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Praca ma charakter teoretyczno-poznawczy i utylitarny. Celem teoretyczno-poznawczym 

dysertacji było zaprezentowanie Lean Management jako uniwersalnej koncepcji służącej do 

racjonalizowania gospodarowania zasobami w organizacjach usługowych. Proces ten wymaga  

określenia sposobów identyfikowania marnotrawstwa, zdefiniowania grup marnotrawstwa, 

przeglądu i typologii instrumentów służących do jego minimalizowania oraz identyfikacji 

uwarunkowań umożliwiających pomyślne wdrażanie koncepcji szczupłego zarządzania  

w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. 

Sformułowano następujące cele dysertacji: 

1. Wykazać możliwość zastosowania jednego z czterech typów mapowania strumieni 

wartości w środowisku usług pn. Transactional Mapping w przesyłowych 

przedsiębiorstwach ciepłowniczych oraz wskazać marnotrawstwo w wybranym strumieniu 

wartości.  

2. Ocenić natężenie występowania poszczególnych grup marnotrawstwa w przesyłowych 

przedsiębiorstwach ciepłowniczych.  

3. Ocenić znaczenie wybranych uwarunkowań skutecznego wdrażania koncepcji Lean 

Management dla poprawy funkcjonowania przesyłowych przedsiębiorstw ciepłowniczych 

w Polsce.  

Hipotezy badawcze, wynikające z przyjętych celów pracy sformułowano następująco: 

H1 Instrument Transactional Mapping może być stosowany do mapowania strumieni 

wartości zidentyfikowanych w przesyłowych przedsiębiorstwach ciepłowniczych.   

H2 W przesyłowych przedsiębiorstwach ciepłowniczych z największym natężeniem 

występuje marnotrawstwo wynikające z biernych zachowań pracowników. 

H3 Przesyłowe przedsiębiorstwa ciepłownicze działające na polskim rynku spełniają 

uwarunkowania skutecznego wdrożenia założeń koncepcji Lean Management.  

W celu zbadania zjawisk aplikacji Lean Management w organizacjach usługowych 

przeprowadzono badania jakościowe oraz badania ilościowe. Badania poprzedzone były 

kwerendą literatury krajowej i zagranicznej z zakresu zarządzania w organizacjach oraz 

analizą bibliograficzną uwzględniającą takie serwisy czasopism naukowych jak: EBSCO, 

ProQuest, Emerald oraz pomocniczo Google Scholar. 

Procedura badawcza składała się z następujących etapów: 

1. zdefiniowanie problemu badawczego, celów teoretyczno-poznawczych i utylitarnych, 

sformułowanie hipotez, wybór metod badawczych oraz przedmiotu badań, 

2. studia literatury krajowej i zagranicznej z zakresu badanego obszaru, 
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3. analiza branży ciepłowniczej w celu ustalenia kryteriów doboru przypadków do badania -

case study research - oraz próby badawczej do sondażu diagnostycznego, 

4. realizacja pierwszego etapu badań empirycznych, tj. badania jakościowego – wielokrotnego 

studium przypadku, a w nim: zdefiniowanie i zaprojektowanie badania oraz wybór 

przypadków, przygotowanie badania, zbieranie danych, analiza i wnioski, 

5. realizacja drugiego etapu badań empirycznych, tj. badania ilościowego – sondażu 

diagnostycznego, a w nim: zdefiniowanie i zaprojektowanie badania, dobór próby 

badawczej, opracowanie narzędzia badawczego (ankiety), przeprowadzenie badania, analiza 

i wnioski, 

6. podsumowanie badań, wyprowadzenie wniosków i prezentacja wyników. 
 

Badania jakościowe obejmowały wielokrotne studia przypadków prowadzone zgodnie  

z metodą case study research; tu badaniu poddano cztery przypadki przedsiębiorstw 

energetyki cieplnej. Badania ilościowe realizowane były za pomocą sondażu 

diagnostycznego. Badaniu poddano 225 przedsiębiorstw ciepłowniczych.  

Praca składa się z czterech rozdziałów: dwóch teoretycznych i dwóch empirycznych.  

W rozdziale pierwszym zaprezentowano koncepcję szczupłego zarządzania w organizacjach  

w dorobku literatury. Przeprowadzono analizę piśmiennictwa, na podstawie której 

zdefiniowano rodzaje marnotrawstwa, wskazano obszary zastosowania koncepcji oraz 

dokonano przeglądu instrumentów służących do minimalizowania marnotrawstwa. Rozdział 

zamyka opis uwarunkowań umożliwiających pomyślne wdrażanie koncepcji Lean.  

W rozdziale drugim zaprezentowano Lean Service, koncepcję służącą do usprawniania  

procesów usługowych oraz gospodarowania zasobami w organizacji. Wskazano różnice 

pomiędzy procesami usługowymi a produkcyjnymi. Omówiono marnotrawstwo powstające  

w procesach usługowych, dokonano przeglądu oraz typologii instrumentów Lean mających 

zastosowanie w środowisku usług. Wskazano sposoby mapowania strumieni wartości.  

W rozdziale trzecim zaprezentowano branżę ciepłowniczą oraz przesyłowe przedsiębiorstwa 

ciepłownicze jako organizacje usługowe. Dokonano analizy rentowności przedsiębiorstw, 

zdefiniowano klienta, „odbiorcę” ciepła, omówiono formy własności oraz formy 

organizacyjno-prawne przedsiębiorstw ciepłowniczych. Następnie zaprezentowano IGCP jako 

organizację wspierającą badaną branżę poprzez wymianę doświadczeń, lobbing, szkolenia. 

Rozdział czwarty rozpoczyna się od omówienia procedury badawczej i zaprezentowania 

przebiegu badań empirycznych. Przedstawiono wyniki studiów przypadków oraz sondażu  
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diagnostycznego. Syntezą prowadzonych rozważań jest model szczupłego przedsiębiorstwa 

ciepłowniczego.  

Zaprezentowany przez autorkę model zawiera zasady Lean, fazy wdrażania, przykładowe 

rodzaje marnotrawstwa, instrumentarium oraz uwarunkowania skutecznego wdrażania 

koncepcji Lean w przedsiębiorstwach branży ciepłowniczej. Rozdział czwarty zawiera 

również propozycję programu transformacji branży ciepłowniczej dla bardziej racjonalnego, 

zdroworozsądkowego gospodarowania. Program zawiera między innymi propozycję 

utworzenia platformy internetowej służącej do komunikacji, realizacji szkoleń i wymiany 

doświadczeń dla kierownictwa i pracowników przedsiębiorstw ciepłowniczych. W ramach 

opracowanego programu oprócz tematyki szkoleń, faz wdrażania zasad i instrumentów Lean 

zaproponowano benchmarking realizacji założonych celów. Rozdział kończy próba syntezy 

wyników przeprowadzonych badań empirycznych oraz nakreślenia nowych kierunków badań 

wynikających z uzyskanych  rezultatów badań. 

Zakończenie pracy zawiera podsumowanie wyników badań, implikacje do dalszych rozważań 

oraz wskazówki dla menedżerów, którzy wykazują zainteresowanie doskonaleniem procesów 

w przesyłowych przedsiębiorstwach ciepłowniczych.  

Sformułowane na wstępie cele teoretyczno-poznawcze i aplikacyjne zostały osiągnięte. 

Postawione hipotezy badawcze nie zostały zweryfikowane negatywnie.  

I tak w szczególności Autorka wykazała, że: w badanych przedsiębiorstwach ciepłowniczych 

instrument Transactional Mapping ma zastosowanie do mapowania dwunastu procesów,  

z siedemnastu poddanych analizie wchodzących w skład strumieni wartości pn. „Przesył  

i dystrybucja ciepła” dla czterech przedsiębiorstw (weryfikacja hipotezy H1).  

Dopasowania procesów dokonano w oparciu o przyjęte kryteria, tj.: powtarzalność czynności 

w procesie, która jest analizowana z punktu widzenia dostarczyciela usługi oraz udział klienta 

w realizacji procesu mówiący o częstotliwości, z jaką pracownik będący na styku organizacja-

klient kontaktuje się z klientem. 

W odniesieniu do hipotezy H2, w wyniku przeprowadzonych badań ilościowych, 

stwierdzono, że z największym natężeniem - w stosunku do pozostałych uzyskanych 

wielkości - występuje, jak szacują ankietowani, marnotrawstwo wynikające z biernych 

zachowań pracowników. Średnia ocen natężenia występowania tego rodzaju marnotrawstwa 

wyniosła 2,53 punkty. Warto przypomnieć, że przyjęto, że marnotrawstwo, którego 

szacowana wielkość mieści się w zakresie od 2 do 2,99 punktów występuje ze średnim 

natężeniem.  
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W procesie weryfikowania hipotezy H3 przyjęto, że jeżeli 80% uwarunkowań skutecznego 

wdrażania założeń koncepcji Lean ma dla badanych organizacji duże znaczenie, zgodnie  

z przyjętymi kryteriami, to badane przedsiębiorstwa spełniają uwarunkowania skutecznego 

wdrożenia założeń koncepcji szczupłego zarządzania. Uzyskano wynik równy 83%.  

Badania wykazały, że procesy realizowane w przedsiębiorstwach analizowanej branży nie są 

wolne od marnotrawstwa. Sporządzona lista instrumentów Lean może być dla menedżerów 

podpowiedzią, jakie metody i narzędzia służą do identyfikowania oraz minimalizowania 

marnotrawstwa. Badania wykazały również, że w badanej branży znajomość zasad oraz 

instrumentów koncepcji Lean jest znikoma. 

Ważnym instytucjonalnym ogniwem propagowania modelu szczupłego przedsiębiorstwa 

ciepłowniczego oraz programu transformacji branży ciepłowniczej jest IGCP. 

W przyszłości proponuje się przeprowadzenie analogicznego badania sondażowego dla 

zaobserwowania dynamiki zmian badanych zjawisk. Z uwagi na wyniki badania 

sondażowego wskazujące na zachowania pracowników jako źródła generowania 

marnotrawstwa ważne jest podjęcie działań zmierzających do implementowania Lean 

Behaviours w branży ciepłowniczej.  

 

Katowice, 5 czerwca 2014 r. 


