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Lean Management w organizacjach prawniczych. 
Prolegomena

Lean Management and Law Firms. The Preliminary Study

Abstract: In the era of turbulent and less predictable environment, each organization se-

eks solutions to increase efficiency, effectiveness and reduce waste to achieve competitive 

advantage. Lean Management seems to be a concept that can be used in the improvement 

of any organization. However, there is a research gap regarding the use of this concept by 

law firms, and this preliminary study allowed to determine the scope of application of Lean 

Management. Besides, research problems requiring solutions were formulated.

Key words: Lean Management, law firms, effectiveness, total quality management, 

efficiency 

Wstęp 

W dobie burzliwego i coraz mniej przewidywalnego otoczenia każda organizacja poszu-
kuje rozwiązań służących podnoszeniu efektywności, eliminowaniu przypadków mar-
notrawstwa zasobów po to, aby ograniczać słabości i dotrzeć do źródeł przewagi kon-
kurencyjnej. Jedną z takich koncepcji, którą można wykorzystać w doskonaleniu orga-
nizacji, jest – znana w praktyce zarządzania oraz dorobku naukowym nauk o zarządza-
niu – Lean Management. 

Koncepcja ta stanowi przedmiot analiz wielu, nie tylko polskich, ale i  zagranicz-
nych, badaczy odnoszących się zarówno do istoty Lean Management, jak i możliwości 
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zastosowania jej w różnych obszarach życia publicznego [m.in. Arnheiter, Maleyeff 2005, 
ss. 5–18; Lawal, Rotter, Kinsman i in. 2014, s. 103]. Pomimo to istnieje, zidentyfikowana na 
podstawie analizy opublikowanych wyników badań dotyczących Lean Management, luka 
badawcza dotycząca możliwości wykorzystania tej koncepcji w kancelariach prawnych. 

W  badaniach, których wyniki przedstawiono w  niniejszym artykule, wykorzystano 
metody właściwe dla dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, tj. analizę tekstu, obserwa-
cję uczestniczącą oraz wywiad niestandaryzowany i nieustrukturalizowany. Ponadto do-
konano anonimizacji danych w celu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Geneza i istota Lean Management 

Koncepcja Lean Management jest powiązana z różnymi praktykami mającymi na celu do-
skonalenie organizacji takimi, jak m.in. dostawa na czas (ang. Just-in-Time), komplekso-
we zarządzanie jakością (ang. Total Quality Management) [Cua, McKone, Schroeder 2001, 
ss. 675–964; Narasimhan, Swink, Kim 2006, ss. 440–457; Cagliano, Caniato, Spina 2006,  
ss. 282–299; Schonberger 2007, ss. 403–419; van Assen 2018, ss. 1312–1341]. Badacze 
przede wszystkim pojmują ją jako rozwiązanie służące eliminacji marnotrawstwa (czyli 
strat – jap. Muda), jak też pozwalające na doskonalenie organizacji we wszystkich aspek-
tach jej działalności, uwzględniające oczekiwania klientów i  pracowników [Czermiński, 
Czerska, Nogalski i in. 2002, ss. 576–578; Nogalski, Czerska, Klimek 2010, s. 63; Rotter, Pli-
shka, Lawal i  in. 2019]. Jeśli uznamy, że organizacja jest systemem społeczno-technicz-
nym, należy stwierdzić, iż koncepcję Lean Management można pojmować jako zespół 
rozwiązań służących doskonaleniu organizacji jako całości i  jej poszczególnych podsys-
temów. Doskonalenie jakości i eliminowanie strat wpływa na otoczenie organizacji i  jej 
pracowników. Oddziałuje zatem na podsystem celów i wartości. Poprawianie działalno-
ści wymaga zaangażowania kierowników i ich podwładnych. Lean Management wpływa 
na postawy oraz wartości uznawane przez członków organizacji oraz na zasady podziału 
zadań, jak też stosowane w organizacji technologie, a zatem odpowiednio na podsyste-
my takie, jak: psychospołeczny, struktury i techniczny. Wreszcie, eliminowanie strat i do-
skonalenie organizacji w celu jak najlepszego spełnienia oczekiwań klientów (szerzej: jej 
interesariuszy), wymaga kreowania odpowiednich mechanizmów koordynacji i doskona-
lenia procesu podejmowania decyzji. Lean Management wpływa zatem na podsystem za-
rządzania.

W  literaturze przedmiotu podkreśla się, że Lean Management to fuzja japońskich 
i amerykańskich pryncypiów zarządzania skupionych na redukcji strat i reakcji na potrze-
by klientów [Ward, Liker, Cristiano i in. 1995, ss. 43–61; Hopp, Spearman 2004, ss. 133–144; 
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de Treville, Antonakis 2006, ss. 99–123; Tyagi, Choudhary, Cai i in. 2015, ss. 202–212]. Okre-
śla się też tę koncepcję po prostu jako poszukiwanie organizacyjnej doskonałości [Wo-
mack, Jones 1996; Wormack, Jones, Roos 1990; van Assen 2018, ss. 1312–1341]. 

Lean Management pojmuje się jako rozwiązanie pozwalające na eliminowanie strat 
i doskonalenie strumienia wartości, które to definiuje się jako wszystkie czynności do-
dające i niedodające wartości, niezbędne do realizacji określonej grupy potrzeb sygnali-
zowanych przez klientów [Czerska 2009; Nogalski, Czerska, Klimek 2010, ss. 62–63; Jani-
szewski, Siemieniuk 2012, ss. 49–64; van Assen 2018, ss. 1312–1341]. Straty, a raczej obsza-
ry, w których owe straty mogą się pojawić i które należy eliminować, pojmowane są przez 
twórców podejścia TPS (ang. Toyota Production System) jako: 1) nadprodukcja (ang. over-
production); 2) zapasy (ang. inventory); 3) braki oraz ich naprawa (ang. defects); 4) zbędny 
ruch (ang. motion); 5) zbędne przetwarzanie (ang. overprocessing); 6) oczekiwanie (ang. 
waiting); 7) transport (ang. transportation) [van Assen 2018, ss. 1312–1341; Hale, Kubiak 
2007, ss. 36–38; Choudri 2001, ss. 169–202; Rother, Shook 1999, s. 50; https://mfiles.pl/pl/
index.php/Muda, dostęp: 27.01.2021].

Do zidentyfikowanych przez T. Ohno siedmiu obszarów marnotrawstwa systemu 
produkcyjnego Toyoty, które stały się fundamentalnymi inicjatywami doskonalenia w ra-
mach Lean Management, można dodać jeszcze jeden obszar marnotrawstwa, a mianowi-
cie nieprawidłowo wykorzystany potencjał pracowników (ang. waste of untapped human 
potential) [Ohno 2008]. Pod tym pojęciem rozumie się taki stan w organizacji, gdy kierow-
nicy nie maksymalizują wkładu pracowników i nie motywują ich do osiągnięcia dosko-
nałości. Ta sytuacja oznacza marnotrawstwo lub przynajmniej utratę szansy i wiąże się 
z niedostatecznym wykorzystaniem wiedzy, umiejętności pracowników oraz brakiem ich 
zaangażowania w realizację zadań [Elias 2016; Grycuk 2011, ss. 1–9]. 

Choć początków koncepcji Lean Management należy upatrywać w systemie produk-
cji samochodów Toyota (TPS) wdrożonym po II wojnie światowej, to termin Lean Ma-
nagement został po raz pierwszy przedstawiony w  książce pt. The Machine that Chan-
ged the World, która dokumentuje wyniki badań przemysłu samochodowego przepro-
wadzonych w Massachusetts Institute of Technology [Chen, Taylor 2009]. Badacze, ana-
lizując genezę koncepcji Lean Management, dostrzegają wcześniejsze idee, rodzące się 
już w XIX i na początku XX w., a mające na celu poprawę wydajności oraz eliminowanie 
strat, np. ograniczanie strat przez wprowadzoną w XIX w. przez E. Whitneya linię mon-
tażową do produkcji masowej oraz stosowanie części zamiennych. Badania F. Taylora 
i F.B. Gilbretha skupione na wydajności, podobnie jak H. Forda, de facto służyły popra-
wie efektywności ekonomicznej i  organizacyjnej – synchronizacja dostaw odpowied-
nich części na czas i  w  dokładnie określonym miejscu upoważnia do sformułowania  
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uogólnienia, że H. Ford może być uważany za pierwszego na świecie praktyka koncep-
cji Just-in-Time i  Lean Manufacturing [http://www.strategosinc.com/lean_manufactu-
ring_history.htm, dostęp: 17.01.2021; Koźmiński, Piotrowski (red.) 2001, ss. 621–644; Wal-
czak 2013, ss. 88–102]. 

Wspomniany wcześniej model Toyota Production System koncentruje się na wykorzy-
staniu koncepcji opartej na technikach służących redukowaniu strat (ang. The House of 
Lean) oraz na ludziach, bez których nie jest możliwe wdrożenie systemu doskonalenia 
(ang. The Lean Enterprise House). Zmotywowani członkowie organizacji mogą sprostać 
wyzwaniom, którymi są: ciągłe dostosowywanie się do potrzeb klientów, pracowników 
i środowiska, czyli Kaizen; praca zespołowa oraz wdrożenie podejścia Gemba, sprzyja-
jącemu wzmacnianiu relacji wewnątrzorganizacyjnych [Bicheno, Holweg 2016, ss. 5–6]. 
Podkreśla się, że umiejętność wykorzystania zasobów ludzkich jest realnym czynnikiem 
decydującym o sukcesie systemu TPS. W literaturze pojawia się inna interpretacja tego 
akronimu – nie chodzi zatem o Toyota Production System, ale o Thinking People System, co 
można przetłumaczyć jako: „system zaangażowanych, myślących projakościowo człon-
ków organizacji” [Bicheno, Holweg 2016]. W świetle powyższych rozważań zasadne jest 
wskazanie modelu Shingo, który zakłada, że Lean Management nie wprowadza się jedy-
nie za pomocą metod i technik wdrażania, gdyż odpowiadają one tylko na pytanie o to 
jak to robić, lecz raczej przez zespoły ludzi, których wiedza i umiejętności korespondu-
ją z określonymi postawami oraz zachowaniami, co umożliwia właściwe wykorzystanie 
metod i  technik doskonalenia organizacji oraz jej usług i  wyrobów [Bicheno, Holweg 
2016].

Wdrażanie Lean Management w organizacji i jej narzędzia 

J.R. Bicheno i M. Holweg trafnie zauważają, że zbyt często wdrażanie Lean Management 
w organizacji rozpoczyna się od zebrania zespołu i mapowania strumienia wartości bez 
gruntownego przeanalizowania potrzeb klientów, warunków otoczenia, kultury organi-
zacyjnej i wynikających z tego problemów zarządzania, które mogą, ale nie muszą, być 
ujawnione podczas mapowania [Bicheno, Holweg 2016, s. 8]. Przedstawiając w tym ar-
tykule pojęcie „kultura organizacyjna”, przyjęto interpretację przedstawioną przez G. Ho-
fstedego i G.J. Hofstedego, że jest to zbiorowe zaprogramowanie umysłu odróżniające 
członków jednej organizacji od członków innej organizacji [G. Hofstede, G.J. Hofstede 
2007, s. 393]. 

Wdrożenie Lean Management powinno się zatem rozpocząć od kompleksowego 
przeglądu organizacji i jej otoczenia (ang. gaining the big picture). Pozwala to na zrozu-
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mienie kluczowych kierunków, w jakich zmierza organizacja, jej celów oraz ograniczeń, 
jak też wypracowanie kierunków zmian. Na kolejnym, niższym poziomie (ang. driving 
a sustainable transformation) działania zmierzają do ustalenia tego, co i jak należy zmie-
nić, aby osiągnąć trwałą transformację, zgodnie z założeniami Lean Management [Biche-
no, Holweg 2016, ss. 8– 11]. 

Wspomniano już wcześniej o jednym z narzędzi Lean Management, którym jest out-
sourcing. Innym narzędziem tej koncepcji są dywestycje, definiowane jako dobrowol-
ne lub wymuszone warunkami zewnętrznymi ograniczenia dotychczasowego zakre-
su działania organizacji. Ich zaletą jest minimalizowanie strat bieżących lub przyszłych, 
poprawa aktualnych wyników finansowych organizacji, pozyskanie kapitału nie tylko 
z własnej działalności, ale i z kredytu bankowego [Lichtarski (red.) 1999, ss. 261–262]. 

Autorka artykułu zauważa, że pozbycie się majątku przedsiębiorstwa wymaga grun-
townej analizy kierunków jego rozwoju i  otoczenia, zwłaszcza bieżących i  przyszłych 
potrzeb klientów. Z perspektywy jednostek sektora finansów publicznych, określonych 
w art. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 
869) sprzedaż środków trwałych wymaga zorganizowania przetargu, przy czym w od-
niesieniu do sprzedaży nieruchomości (niezabudowanych lub zabudowanych) obowią-
zują przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1990). 

 Wśród technik Lean kluczową techniką jest standaryzacja. Określa, w  jaki sposób 
proces ma być realizowany poprzez sekwencjonowanie wszystkich zadań, a także po-
maga budować nowe technologie lub produkty na istniejących, sprawdzonych założe-
niach. Wraz ze standaryzacją wykorzystuje się projektowanie działań pod kątem możli-
wości wytwórczych – DFM (ang. Design for Manufacturability) oraz analizę wartości (ang. 
Value Analysis), której założeniem jest eliminowanie funkcji zbędnych produktu lub usłu-
gi oraz obniżanie kosztów spełnienia funkcji podstawowych i  pomocniczych wyrobu 
lub usługi. Inne koncepcje Lean obejmują m.in.: 1) Pull-Based System, a zatem tworzenie 
produktów odpowiadających aktualnym oczekiwaniom a nie przewidywaniom; 2) Ju-
st-in-Time, czyli dostawę na czas, co umożliwia eliminowanie marnotrawstwa; 3) kom-
pleksowe zarządzanie jakością (ang. Total Quality Management), w którym każdy aspekt 
działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego; 4) odchu-
dzony łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain Management) [Chen, Taylor 2009, s. 827]. 

Kolejne rozwiązania stosowane w Lean Management są również oparte na podsta-
wowych kryteriach, takich jak: kreowanie wartości dla klienta (koszt i jakość); usprawnia-
nie procesu; produkowanie tego, co jest pożądane przez klientów; osiąganie perfekcji 
przez identyfikowanie i eliminowanie strat [Costa, Sousa, Bragança i in. 2013, s. 2]. Należy 
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do nich zaliczyć Kaizen, które to rozwiązanie sprowadza się de facto do realizacji postula-
tu W.E. Deminga o niedoskonałości stanu obecnego i potrzebie poprawy zgodnie z cy-
klem Plan-Do-Check-Act (Planowanie-Wykonanie-Sprawdzenie-Działanie), a także tech-
niki 5S i Kanban [Janiszewski, Siemieniuk 2012, ss. 57–61]. Kolejne rozwiązanie stosowa-
ne w Lean Management to Visual Management, czyli zestaw rozwiązań ułatwiający zarzą-
dzanie produkcją, zapobieganie błędom za pomocą tablic, wykresów, instrukcji, ozna-
czania stanowisk, miejsc składowania narzędzi [Parry, Turner 2006, ss. 77–86; Tezel, Ko-
skela, Tzortzopoulos 2009]. Z Lean Management związana jest też koncepcja zarządza-
nia Six Sigma, która została wprowadzona w Motoroli w połowie lat 80. XX wieku. Meto-
da ta opiera się – jak zauażają M.P. Pepper i T.A. Spedding – na pozyskiwaniu jak najwięk-
szej liczby danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości oraz mapowaniu stru-
mienia wartości – VSM (ang. Value Stream Mapping), które umożliwia gromadzenie da-
nych na temat rzeczywistego przepływu elementów fizycznych i informacji, analizę tych 
danych oraz poszukiwanie rozwiązań eliminujących z analizowanego procesu zbędne 
czynności [Pepper, Spedding 2010, ss. 138–155; Nogalski, Czerska, Klimek 2010, ss. 63–64; 
Rother, Shook 1999]. 

Możliwości zastosowania i ograniczenia Lean Management 

Koncepcja Lean Management może służyć rozwiązywaniu problemów zarządzania nie 
tylko w przedsiębiorstwach, choć stamtąd czerpie swój rodowód, ale także w organiza-
cjach publicznych. Zwracają na to uwagę B. Nogalski, J. Czerska i A. Klimek, wskazując 
na potrzebę koncentrowania się przez administrację publiczną na podejściu kosztowym 
[Nogalski, Czerska, Klimek 2010, ss. 59–60]. 

Ta trafna konstatacja wymaga, zdaniem autorki artykułu, pewnego doprecyzowa-
nia. Mianowicie, o ile samorządowe zakłady budżetowe, wchodzące w skład szeroko ro-
zumianej administracji publicznej, ponoszą koszty swojej działalności, o tyle państwowe 
(m.in. urzędy wojewódzkie) lub samorządowe jednostki budżetowe (m.in. urzędy miej-
skie, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) realizują plan dochodów i  wydat-
ków a nie plan przychodów i kosztów, co wynika wprost z przepisów art. 11 ust. 3 Usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869). 

Można sformułować uogólnienie, że koncepcja Lean Management za pomocą ogra-
niczania strat wpływa na zarządzanie ryzykiem. Poprzez skupienie się na oczekiwaniach 
klientów pozwala na budowanie zasobu nieimitowanego, jakim jest zaufanie i osiąga-
nie określonych wyników. Eliminowanie strat umożliwia lepsze zarządzanie aktywami  
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organizacji. Możliwość udziału pracowników w doskonaleniu organizacji, procesów, pro-
duktów generuje poczucie ich własnej wartości, a to przekłada się na kapitał intelektualny. 

W  świetle powyższych wywodów, uzupełnionych analizą wyników badań  
o możliwościach zastosowania Lean Management, zasadne wydaje się przyjęcie uogól-
nienia, że koncepcja Lean Management może być zastosowana w  każdej organizacji, 
która wytwarza produkty lub usługi i – tak jak w przedsiębiorstwach – będzie służyła 
m.in. eliminowaniu strat wynikających np. ze zbędnych czynności, wadliwego wykona-
nia zadań, nieprawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi [Kadarova, Demecko 2015, 
ss. 11–16]. Koncepcja ta może sprzyjać implementacji zasad zrównoważonego rozwoju 
określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych [Dobrowolski, Sułkowski 2020, 
s. 244]. 

Zastosowanie Lean Management nie jest nieograniczone [Rinehart, Huxley, Robert-
son 1997]. O ile w krótkich seriach wyrobów i niewielkich organizacjach (pod względem 
procesów i pracowników) Lean Management może być w pełni stosowane, o tyle w du-
żych zakładach, w których tysiące elementów składają się na proces, może pojawić się 
problem z zastosowaniem tej koncepcji [James-Moore, Gibbons 1997, ss. 899–911]. Po 
prostu, trudno jest zmapować kilkaset tysięcy czynności składających się na proces, bo-
wiem do wykonania tego zadania potrzebne są skomplikowane algorytmy oraz często 
zbyt drogie rozwiązania informatyczne. Ponadto, stosowanie elastyczności wymaga-
łoby przyjęcia, że każde nowe zadanie będzie prawdopodobnie inne i dlatego podej-
ścia produkcyjne nie mogą zostać tak łatwo ujednolicone. Po drugie, cechy produktów 
stwarzają ograniczenia produkcyjne. Po trzecie, nie wszyscy dostawcy mogą być ela-
styczni w łańcuchach dostaw [Bamber, Dale 2000, ss. 291–298; Pepper, Spedding 2010, 
ss. 138–155]. 

Istnieje pewna sprzeczność celów Lean Management. Jednym z celów tej koncepcji 
jest osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności ekonomicznej, jakości, innym zaś za-
pewnienie elastyczności, która może wymagać zastosowania specjalistycznych maszyn 
tzw. łatwo przezbrajalnych, których zakup i utrzymanie jest kosztowne. W przypadku 
braku przychodów ze sprzedaży ich koszt nie zostanie pokryty, a to będzie powodowało 
spadek ich produktywności. Innym problemem jest outsourcing. Zawężenie zakresu za-
dań przedsiębiorstwa i powierzenie ich wykonywania partnerom zewnętrznym na ogół 
przyczynia się do większej możliwości kontroli ognisk kosztów. Jednak przerzucenie za-
dań na dostawców powoduje, że organizacja staje się podatna na zakłócenia [Lichtarski 
(red.) 1999, s. 263]. 
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12

Koncepcja Lean Management w organizacjach 
prawniczych. Wnioski z badań 

Analizie poddano funkcjonowanie kancelarii radcowskiej (dokonano anonimizacji da-
nych w celu ochrony praw przedsiębiorcy), w której autorka artykułu jest zatrudniona. 
Ustalono, że stosuje się w niej outsourcing w zakresie usług pomocniczych, co umożliwia 
zmniejszenie kosztów funkcjonowania. Właściciel kancelarii podejmuje działania odpo-
wiadające koncepcji Gemba i spotyka się codziennie z pracownikami, uzyskując od nich 
informacje o problemach i propozycjach zmian. Struktura organizacyjna jest spłaszczo-
na, a dostęp do informacji zapewniony dla każdego pracownika kancelarii. Wprowadzo-
no standardy pracy i stosuje się Spull-Based System, a zatem tworzenie usług odpowia-
dających aktualnym oczekiwaniom a nie przewidywaniom. Dostarczanie usług częścio-
wych, składających się na usługę końcową, odbywa się w wyznaczonym miejscu i czasie. 
Organizacja nastawiona jest na nieustanne podnoszenie wiedzy prawniczej i umiejętno-
ści rozwiązywania problemów przez pracowników, jak też na doskonalenie umiejętności 
w zakresie pracy zespołowej. Wynika to z przekonania kierownictwa kancelarii, że jedy-
nie dzięki zespołowi bardzo zaangażowanych osób można jak najlepiej spełniać oczeki-
wania klientów. Podnoszeniu umiejętności pracy zespołowej służą ćwiczenia integracyj-
ne realizowane w wybrane dni miesiąca. 

Celem kancelarii jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klienta w zakresie jakości 
świadczonych usług prawnych przy konkurencyjnej w stosunku do innych cenie za te 
usługi. W kancelarii analizowane są różne problemy prawne. Zmienia się zatem nieustan-
nie zakres przedmiotowy świadczonych usług. W pracy kancelarii można zidentyfikować 
założenia 5S. Ze stanowisk pracy usuwa się wszystko to, co jest zbędne w danym mo-
mencie; wyposażenie jest oznakowane i umieszczone w wyznaczonych miejscach; pra-
cownicy porządkują swoje miejsca pracy (w zakresie analizowanej dokumentacji); okre-
ślono standardy działania na stanowiskach pracy; pracownicy poprzez codzienne czyn-
ności nabierają nawyku przestrzegania prezentowanych wcześniej wytycznych. Jedno-
cześnie zachęcani są do nieustannego podnoszenia jakości swojej pracy, zarówno na 
etapie jej planowania, jak i realizacji. Można tu dostrzec nawiązanie do koncepcji kom-
pleksowego zarządzania jakością. Jednak kierownictwo i pracownicy kancelarii nie znają 
założeń koncepcji Lean Management oraz jej technik – z uwagi na konieczność nieustan-
nego dostosowania swoich usług do wymagań klientów intuicyjnie stosują oni zatem 
rozwiązania, które stanowią o istocie Lean Management. Powyższe spostrzeżenie skłania 
do sformułowania następujących problemów badawczych, ujętych w postaci pytań, wy-
magających rozwiązania w ramach innych, pogłębionych badań naukowych: 1) W jakim 
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zakresie warunki otoczenia katalizują stosowanie koncepcji Lean Management w środo-
wisku prawniczym? 2) Jaka jest znajomość koncepcji Lean Management w środowisku 
prawniczym? 3) Czy na stosowanie koncepcji Lean Management ma wpływ charakter 
własnościowy organizacji prawniczej – chodzi tu o to, czy prawnicy zatrudnieni w pu-
blicznych organizacjach prawniczych w  takim samym zakresie stosują założenia kon-
cepcji Lean Management co prywatne kancelarie prawne? Uzyskanie odpowiedzi na tak 
postawione pytania badawcze wymaga przeprowadzenia dalszych, pogłębionych ba-
dań naukowych.

 

Bibliografia 

Arnheiter E.D., Maleyeff J. (2005), The Integration of Lean Management and Six Sigma, „The TQM 

Magazine”, vol. 17, no. 1.

Bamber L., Dale B.G. (2000), Lean Production: A Study of Application in a Traditional Manufactur-

ing Environment, „Production Planning & Control”, vol. 11, no. 3.

Bicheno J., Holweg M. (2016), The Lean Toolbox a Handbook for Lean Transformation, 5th ed., 

Production and Inventory Control, Systems and Industrial Enginreering (PICSIE) Books, Buck-

ingham. 

Cagliano R., Caniato F., Spina G. (2006), The Linkage between Supply Chain Integration and 

Manufacturing Improvement Programmes, „International Journal of Operations & Production 

Management”, vol. 26, no. 3.

Chen H., Taylor R. (2009), Exploring the Impact of Lean Management on Innovation Capability, 

„PICMET �09 – 2009 Portland International Conference on Management of Engineering & Tech-PICMET �09 – 2009 Portland International Conference on Management of Engineering & Tech-– 2009 Portland International Conference on Management of Engineering & Tech-2009 Portland International Conference on Management of Engineering & Tech-

nology, Portland, OR” [online], https://www.researchgate.net/profi le/Hongyi_Chen/publica-[online], https://www.researchgate.net/profile/Hongyi_Chen/publica-

tion/224595587_Exploring_the_impact_of_lean_management_on_innovation_capability/

links/546e1ad80cf2b5fc17603ff3/Exploring-the-impact-of-lean-management-on-innovation-

capability.pdf, dostęp: 22.01.2021. 

Choudri A. (2001), Lean Manufacturing [w:] J.B. Re Velle (ed.), The Manufacturing Handbook of 

Best Practices: An Innovation, Productivity, and Quality Focus, St. Lucie Press, Boca Raton.

Lean Management w organizacjach prawniczych. Prolegomena



14

Costa E., Sousa R., Bragança S. i in. (2013), An Industrial Application of the SMED Methodology 

and Other Lean Production Tools, Paper Ref: 3927, 4th International Conference on Integrity, Reli-

ability and Failure, Funchal, Madeira.

Cua K.O., McKone K.E., Schroeder R.G. (2001), Relationships between Implementation of TQM, 

JIT, and TPM and Manufacturing Performance, „Journal of Operations Management”, vol. 19, no. 6.

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B. i in. (2002), Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń.

Czerska J. (2009), Doskonalenie strumienia wartości, Wydawnictwo Difin, Warszawa. 

deTreville S., Antonakis J. (2006), Could Lean Production Job Design Be Intrinsically Motivating? 

Contextual, Configurational, and Levels-of-Analysis Issues, „Journal of Operations Management”, 

vol. 24, no. 1.

Dobrowolski Z., Sułkowski Ł. (2020), Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laun-

dering in the United Nations Development Goals, „Sustainability”, vol. 12, no. 1.

Elias S. (2016), Let’s Ban the Eighth Waste, Lean Competency System [online], https://www.lean-

competency.org/lcs-articles/lets-ban-eighth-waste/, dostęp: 15.01.2021.

Grycuk A. (2011), Lean Government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji pu-

blicznej, „Analizy”, nr 3(47).

Hale R., Kubiak D. (2007), Waste’s Final Foothold, „Industrial Engineer”, vol. 39, no. 8.

Hancock W.M., Zayko M.J. (1998), Lean Production: Implementation Problems, „IIE Solutions”, vol. 

30, no. 6.

Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa.

Hopp W.J., Spearman M.L. (2004), To Pull or Not to Pull: What Is the Question? „Manufacturing & 

Service Operations Management”, vol. 6, no. 2 [online], https://repositorium.sdum.uminho.pt/

bitstream/1822/25314/1/2013_Costa_et_al_SMED.pdf, dostęp: 27.01.2021. 

Monika Dobrowolska



15

James-Moore S.M., Gibbons A. (1997), Is Lean Manufacture Universally Relevant? An Investiga-

tive Methodology, „International Journal of Operations & Production Management”, vol. 17, no. 9.

Janiszewski J.M., Siemieniuk K. (2012), Lean Management jako koncepcja wspomagająca za-

rządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Za-

rządzania”, nr 30. 

Kadarova J., Demecko M. (2016), New Approaches in Lean Management, 3rd Global Conference 

on Business, Economics, Management and Tourism, 26–28 November 2015, Rome, Italy, „Procedia 

Economics and Finance”, no. 39.

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2001), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa.

Lawal A.K., Rotter T., Kinsman L. i in. (2014), Lean Management in Health Care: Definition, Con-

cepts, Methodology and Effects Reported (Systematic Review Protocol), „Systematic Reviews”, no. 3.

Lichtarski J. (1999), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

we Wrocławiu, Wrocław. 

Narasimhan R., Swink M., Kim S.W. (2006), Disentangling Leanness and Agility: An Empirical In-

vestigation, „Journal of Operations Management”, vol. 24, no. 5. 

Nogalski B., Czerska J., Klimek A. (2010), Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i Lean 

Management w usprawnianiu procesów w zarządzaniu organizacją publiczną, „Współczesne Za-

rządzanie”, nr 1. 

Ohno T. (2008), System produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na wielką skalę, ProdPress, 

Wrocław.

Parry G.C., Turner C.E. (2006), Application of Lean Visual Process Management Tools, „Production 

Planning & Control The Management of Operations”, vol. 17, no. 1.

Pepper M.P.J., Spedding T.A. (2010), The Evolution of Lean Six Sigma, „International Journal of 

Quality & Reliability Management”, vol. 27, no. 2. 

Lean Management w organizacjach prawniczych. Prolegomena



16

Rinehart J., Huxley C., Robertson D. (1997), Just Another Car Factory? Lean Production and Its 

Discontents, ILR Press, Ithaca, NY.

Rother M., Shook J. (1999), Learning to See. Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate 

Muda, The Lean Enterprise Institute, Brookline, MA.

Rotter T., Plishka Ch., Lawal A. i in. (2019), What Is Lean Management in Health Care? Develop-

ment of an Operational Definition for a Cochrane Systematic Review, „Evaluation & the Health Profes-„Evaluation & the Health Profes-Evaluation & the Health Profes-

sions”, vol. 42, no. 3 [online], https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0163278718756992, 

dostęp: 01.02.2021. 

Schonberger R.J. (2007), Japanese Production Management: An Evolution – With Mixed Success, 

„Journal of Operations Management”, vol. 25, no. 2.

Tezel A., Koskela L., Tzortzopoulos P. (2009), The Functions of Visual Management, „Internation-„Internation-Internation-

al Research Symposium”, Salford, UK. 

Tyagi S., Choudhary A., Cai X. i  in. (2015), Value Stream Mapping to Reduce the Lead-Time of 

a Product Development Process, „International Journal of Production Economics”, vol. 160.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990).

van Assen M.F. (2018), Exploring the Impact of Higher Management’s Leadership Styles on Lean 

Management, „Total Quality Management & Business Excellence”, vol. 29, no. 11/12. 

Walczak M. (2013), Rozwój organizacji procesów produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego w XX 

w., „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 2. 

Ward A., Liker J.K., Cristiano J.J. i in. (1995), The Second Toyota Paradox: How Delaying Decisions 

Can Make Better Cars Faster, „Sloan Management Review”, vol. 36, no. 3.

Wireman T. (2004), Total Productive Maintenance, Industrial Press Inc., New York. 

Womack J.P., Jones D. T. (1996), Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in your Corpora-

tion, Simon and Schuster, New York.

Monika Dobrowolska



17

Womack J.P., Jones D.T., Roos D. (1990), Machine that Changed the World, Simon and Schuster, 

New York.

Strony WWW

http://www.strategosinc.com/lean_manufacturing_history.htm, dostęp: 17.01.2021.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Muda, dostęp: 27.01.2021.

Lean Management w organizacjach prawniczych. Prolegomena





Ryszard Jędrzejczak|ryszard.jedrzejczak@uni.lodz.pl
Wydział Zarządzania, Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa

Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0000-0002-5123-0258

Pomiar ekonomicznej efektywności produkcji  
przemysłowej wertykalnych farm uprawnych

Measurement of the Economic Efficiency of Industrial Production 
of Vertical Farms

Abstract: Worldwide overpopulation and related problems in terms of access to food and 

water resources are already a reality. Therefore, the international community is taking steps 

to mitigate the effects of these phenomena. First of all, it focuses on the problem of pro-

viding the population with access to food and water by implementing alternative forms 

of obtaining food products and proper management of water resources. The aim of this 

study is to present the specificity of the operation of vertical farms as an alternative to tra-

ditional agriculture, which has limited production possibilities due to the progressive dec-

line in agricultural land resources, and for the implementation of procedures aimed at sa-

ving water resources in agricultural production. For the empirical part of the study, an ana-

lysis of the economic efficiency of a vertical farm as an investment implemented in Poland 

by Company “X” was carried out, which shows that the economic profitability of the invest-

ment while maintaining the fixed asset is possible under certain conditions. Economic ef-

fectiveness was assessed on the basis of financial methods, ie EBITDA, EBIT, FCF and PV. BIO 

production and availability in large urban agglomerations are an additional added value 

for the customer. For reasons of trade secret, the company name was not disclosed.

Key words: organic farming, urban farming, rural farms, vertical farms, hydroponics, aero-

ponics, aero-hydroponics, aquaponics

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2021
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XXII | Zeszyt 3 | ss. 19–34  



20

Wprowadzenie

Farmy wertykalne są sposobem na przemysłową produkcję pożywienia wolnego od środ-
ków chemicznych na wertykalnie ułożonych powierzchniach, najczęściej stanowiących 
część innych obiektów, jak wieżowce, kontenery lub magazyny. Można wyciągnąć wnio-
sek, że produkcja żywności w tych miejscach jest produkcją upraw zdrowych i pozytyw-
nie wpływających na zdrowie człowieka [Eldridge i in. 2020].

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii możliwe jest kontrolowanie poziomu 
oświetlenia, temperatury oraz wilgotności w obiekcie, co ma bezpośredni wpływ na sta-
bilność produkcyjną. Uprawy nie podlegają naturalnym procesom atmosferycznym i nie 
są narażone na działanie szkodników, dzięki czemu nasiona nie są modyfikowane gene-
tycznie, a rośliny można uprawiać cały rok, zapewniając klientom codzienny dostęp do 
warzyw i owoców, które wcześniej mogły być kupowane jedynie w sezonie lub sprowa-
dzane z odległych miejsc.

Ideą wertykalnych farm jest połączenie innowacyjnych metod upraw z  technikami 
budowy energooszczędnych i  ekologicznych budynków. Kierunek w  tym zakresie wy-
znaczył Singapur, w którym powstała pionowa farma Sky Green, zdolna wyprodukować 
od 5 do 10 razy więcej warzyw niż tradycyjne farmy [Al-Kodmany 2018]. Także w Euro-[Al-Kodmany 2018]. Także w Euro-. Także w Euro-
pie jest realizowana produkcja roślinna w farmach wertykalnych [Gentry 2019; Butturini, 
Marcelis 2020]. Zaletami farm wertykalnych jest całoroczna produkcja – dzięki wytworze-. Zaletami farm wertykalnych jest całoroczna produkcja – dzięki wytworze-
niu odpowiednich warunków oraz  wysoka efektywność produkcji – wykorzystanie inno-
wacyjnych metod uprawy roślin w specjalnych nośnikach [Moghimi 2021]. Wykorzystanie 
tzw. hydroponiki/aeroponiki umożliwia produkcję większej ilości pożywienia na m2 niż 
uprawa tradycyjna. Wartość dodaną tworzy także ekologiczna uprawa – warzywa i owo-
ce uprawiane są bez pestycydów oraz innych środków ochronnych – i  stabilna produk-
cja – zbiory nie są uzależnione od zmian pogodowych bądź ataku szkodników,  co umoż-
liwia stabilny dopływ produktów w całym cyklu uprawy.

Farmy wertykalne umożliwiają produkcję z nasion niemodyfikowanych genetycznie, 
ponieważ rośliny nie są narażone na zagrożenia środowiskowe właściwe dla tych upra-
wianych metodami tradycyjnymi [Li i in. 2020]. Poza tym pozwalają na znaczące ograni-. Poza tym pozwalają na znaczące ograni-
czenie zużycia wody – nawet do 95%. W wyniku postępu technologicznego i automaty-
zacji możliwe jest ograniczenie liczby pracowników obsługujących farmę i tym samym 
pozytywny wpływ na wynik finansowy. Należy także podkreślić, że farmy umiejscowio-
ne w miastach umożliwiają natychmiastowe dostarczenie produktów do klientów, wpły-
wając w znaczącym stopniu na ograniczenie transportu i emisji CO  

2 [Sanjuan-Delmás i in. 
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2018]. Do nielicznych wad produkcji roślinnej realizowanej w farmach wertykalnych zali-. Do nielicznych wad produkcji roślinnej realizowanej w farmach wertykalnych zali-
czają się: wysokie zużycie energii i w konsekwencji wysokie koszty eksploatacji.

Celem rozdziału jest przedstawienie złożoności pomiaru ekonomicznej efektywno-
ści produkcji przemysłowej wertykalnych farm uprawnych. Chociaż zagadnienie efek-
tywności ekonomicznej produkcji przemysłowej doczekało się wielu opracowań w lite-
raturze światowej, to w odniesieniu do systemów wytwarzania w postaci farm wertykal-
nych istnieje luka badawcza. Wynika ona z niewielkiej liczby obiektów przemysłowych, 
w których realizowana jest produkcja roślinna na świecie w porównaniu do tradycyjnych 
metod uprawy. Innowacyjny charakter produkcji w  farmach wertykalnych i  stosowane 
modele biznesu nie wpisują się także w strategie działania rynkowego wielu przedsię-
biorstw. W rezultacie, analiza techniczno-ekonomiczna upraw w farmach wertykalnych 
jest bardziej wymagająca w porównaniu do klasycznych systemów produkcji roślinnej. 
W celu zbadania efektywności ekonomicznej produkcji przemysłowej farm wertykalnych 
wykorzystano metodę pojedynczego studium przypadku przedsiębiorstwa zajmujące-
go się tego rodzaju uprawami w Polsce. 

Uwarunkowania rynkowe produkcji przemysłowej farm 
uprawnych

Otoczenie ekonomiczne
Sytuacja finansowa mieszkańców Polski ulega systematycznej poprawie. Obserwuje się 
stopniowy wzrost na przestrzeni ostatnich lat wysokości średniej krajowej brutto. Zgodnie 
z raportem PwC płaca realna w Polsce w ciągu najbliższych 20 lat wzrośnie o ponad 140%.

Ten trend będzie powodował zwiększający się udział w portfelu Polaków wydatków 
na zaspokojenie potrzeb innych niż podstawowe. Jest to szansa rynkowa dla inwestycji 
skierowanych na poprawę jakości życia, w tym na zdrową żywność.

Otoczenie mikrospółki
Konkurencja
Farmy wertykalne są w Polsce obszarem nowym. Ze wstępnej analizy rynku rolniczego 
w Polsce wynika, że nie wykształciła się konkurencja w zakresie prowadzenia farm wer-
tykalnych oraz nie ma na rynku przedsiębiorstwa, które miałoby zbudowaną silną pozy-
cję rynkową w tej branży. Od niedawna firma Urbanika Farms z Krakowa prowadzi pro-
dukcję i sprzedaż mikro ziół z dostawą do lokalnych sklepów i dużego partnera, sie-
ci Carrefour. 
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Na rynku polskim można również zauważyć aktywność mikroprzedsiębiorców zain-
teresowanych produkcją wertykalną z ambicjami na rozwinięcie biznesu w kolejnych la-
tach. Przyjmując, że produkty z upraw wertykalnych są zdrowe, czyli nie są modyfikowa-
ne genetycznie, a produkcja nie wymaga użycia środków chemicznych, za dalszą konku-
rencję można uznać produkty spożywcze oznaczone symbolem BIO. Konieczna jest dal-
sza analiza rynku konkurencji w Polsce w zakresie produkcji żywności na farmach wer-
tykalnych.

Substytuty
Propozycją wartości farm wertykalnych jest produkowanie przez cały rok zdrowej żyw-
ności, bez wpływu na sezonowość produktów i dostarczanie w sposób szybki i przy mi-
nimalnym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Trudno jest w tym segmen-
cie znaleźć bezpośrednie substytuty. Obecnie konsumenci dokonują wyboru żywności 
produkowanej metodą tradycyjną. Jednak zważywszy na fakt, że coraz więcej klientów 
zwraca uwagę na jakość produktów spożywczych oraz na wpływ działalności człowie-
ka na środowisko naturalne, można przypuszczać, że wprowadzenie na rynek dostarcza-
nych natychmiast, zdrowych i smacznych warzyw i owoców przez cały rok będzie trud-
ne, jeśli nie niemożliwe do zastąpienia innymi produktami. 

Próg wejścia
Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie próg wejścia na rynek farm wertykalnych, zarówno 
finansowy, jak i dostępu do know-how (zaangażowanie specjalistów) do sprawnego pro-
wadzenia produkcji, jest wysoki. Nie można jednak zapominać o dostępie do środków 
unijnych na realizację tego rodzaju innowacyjnych projektów. Należy również przewidy-
wać, że z dalszym rozwojem technologii i coraz powszechniejszym dostępem do wiedzy 
na temat upraw wertykalnych, finansowy próg wejścia się obniży i pojawi się ryzyko po-
wstania mikrofarm prowadzonych przez liczne, małe przedsiębiorstwa i/lub sieci handlo-
we na użytek własny i lokalny.

Istotną barierą dla potencjalnych inwestorów w tej branży jest konieczność dostępu 
do powierzchni na terenie miejskim, na której będzie prowadzona uprawa. Jest to szcze-
gólne utrudnione w dużych miastach, gdzie spółka chce prowadzić działalność. Spółka 
będzie zajmować się uprawą we własnych obiektach, co stanowi silną przewagę konku-
rencyjną. Po pierwsze umożliwi to przeprowadzenie inwestycji dzięki dostępowi do po-
wierzchni, o którą często bardzo trudno na terenie miasta, po drugie spowoduje ograni-
czenie kosztów operacyjnych (brak kosztów wynajmowania powierzchni).

Dotychczasowe rozważania w zakresie otoczenia spółki zostaną poniżej podsumo-
wane w analizie SWOT.

Ryszard Jędrzejczak



23

Tabela 1. Analiza SWOT dla badanej spółki

MOCNE STRONY

• Własne obiekty przemysłowe
• Możliwości inwestycyjne
• Współpraca z partnerem strategicznym
• Atrakcyjna dla konsumentów propozycja 
wartości (zdrowe warzywa i owoce przez  
cały rok)

SŁABE STRONY

• Brak doświadczenia w prowadzeniu farm 
wertykalnych
• Brak relacji biznesowych z kluczowymi 
odbiorcami

SZANSE

• Zmiany społeczne powodujące migrację 
do miast
• Zmiany polityczne i społeczne powodujące 
presję na ochronę środowiska
• Rosnące oczekiwania klientów w zakresie 
spożywania zdrowej żywności
• Brak konkurencji w branży farm 
uprawnych

ZAGROŻENIA

• Silne uzależnienie od technologii, w tym 
dostaw prądu
• Rozwój technologiczny umożliwiający 
w przyszłości powstanie mikrofarm wertykalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i informacji uzyskanych z jednostek naukowo-ba-

dawczych.

Efektywność ekonomiczna produkcji przemysłowej 
wertykalnych farm uprawnych – case study 

Jak wykazano, idea farm wertykalnych jest znana i propagowana na całym świecie jako 
innowacyjna forma rolnictwa ekologicznego oraz rolnictwa miejskiego. W tym zakresie, 
pomimo niewielkiego doświadczenia, w Polsce również odnosi się sukcesy. Po raz pierw-
szy w Polsce farmę wertykalną uruchomiła w Krakowie firma Urbanika Farms Sp. z o.o. 
przy merytorycznym wsparciu naukowców z Uniwersytetu Rolniczego, http://spozywo.
pl/urbanika-farms-elektroniczna-farma-krakowie/. Dzięki uruchomieniu tej inwestycji ro-
śliny produkowane są innowacyjną metodą, kiełki rozwijają się w centrum miasta, we-
wnątrz budynku. Nasiona wysiewane są do wełny mineralnej, w której mogą ukorzenić 
się i rosnąć, niezależnie od pory roku oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Eko-
system sterowany jest za pomocą specjalnych urządzeń, dzięki czemu można decydo-
wać o oświetleniu, poziomie nawodnienia roślin i wilgotności powietrza. Na farmie nie są 
używane pestycydy ani sztuczne nawozy – rośliny rozwijają się, zachowując swoje warto-
ści zdrowotne, właściwości odżywcze i wyjątkowy smak. 

Na polskim rynku można również zauważyć aktywność mikroprzedsiębiorców za-
interesowanych produkcją wertykalną z ambicjami na rozwinięcie biznesu w kolejnych 
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latach, pomimo iż rynek farm wertykalnych jest w Polsce stosunkowo nowy i cechuje 
się obecnie wysokim progiem wejścia. Inwestor, który w krótkim czasie zdobędzie ry-
nek kluczowych miast, uzyska znaczącą przewagę rynkową i dostęp do miejsc upraw 
w obszarze miejskim, będzie ściśle współpracował z miejscowymi ośrodkami naukowy-
mi szczególnie w kontekście pozyskania wykwalifikowanej kadry oraz będzie traktowa-
ny na preferencyjnych warunkach w zakresie podatków miejskich, może liczyć na szybki 
zwrot z inwestycji. Istotnym aspektem rozwoju farm wertykalnych w Polsce jest aktyw-
na polityka państwa w zakresie promocji zdrowego stylu życia, rozwiązań proekologicz-
nych i ochrony środowiska. Ponadto liczne programy w ramach kolejnych perspektyw 
finansowych Unii Europejskiej, dedykowane innowacyjnym rozwiązaniom oraz ochro-
nie środowiska naturalnego, umożliwiają realizację projektów wymagających dużego 
zaangażowania finansowego w początkowej fazie. Sprzyjająca koniunktura ekonomicz-
no-polityczna, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, stwarza idealne warun-
ki dla inwestycji w takie przedsięwzięcia jak farmy wertykalne. Sytuacja finansowa Po-
laków ulega systematycznej poprawie w  wyniku obserwowanego trendu wzrostu na 
przestrzeni ostatnich lat, wysokości średniego krajowego wynagrodzenia brutto. Zgod-
nie z raportem PwC płaca realna w Polsce do 2040 r. wzrośnie o ponad 140%, co prze-
łoży się na zwiększenie w portfelach Polaków udziału wydatków na zaspokojenie po-
trzeb innych niż podstawowe, w tym na poprawę jakości życia (również poprzez kupo-
wanie zdrowej i lepszej jakości żywności). Już w obecnej chwili obserwuje się rosnący 
trend „FIT” oraz rosnącą z roku na rok świadomość obywateli w zakresie zdrowego stylu 
życia, szczególnie w zakresie zdrowego żywienia oraz eliminowania z konsumpcji pro-
duktów spożywczych genetycznie modyfikowanych czy zawierających pestycydy. Po-
prawa sytuacji materialnej może być wynikiem migracji ludności do aglomeracji miej-
skich. Mimo że Polska – zgodnie z raportem ONZ – będzie liczyła około 34 mln miesz-
kańców w roku 2050 [GUS 2014, s. 162], migracja do aglomeracji miejskich i uzależnie-[GUS 2014, s. 162], migracja do aglomeracji miejskich i uzależnie-, migracja do aglomeracji miejskich i uzależnie-
nie od usług, towarów produkowanych oraz sprzedawanych w miastach będzie się po-
głębiać. Migracja ludności ze wsi do miast jest spowodowana również, podobnie jak na 
świecie, zmniejszaniem się gruntów ornych w wyniku rozbudowy infrastruktury. Efek-
tem takiego działania jest zwiększenie zapotrzebowania populacji na żywność produ-
kowaną przemysłowo, z gwarancją stabilnych dostaw z jednej strony oraz wpisującą się 
w zdrowy styl życia z drugiej. 

Z analizy rynku rolniczego w Polsce wynika, że na rynku nie wykształciła się konku-
rencja w zakresie prowadzenia farm wertykalnych oraz nie ma przedsiębiorstwa o silnej 
pozycji rynkowej w tym obszarze. Elementem konkurencyjnym dla uruchomienia sprze-
daży produktów z farmy wertykalnej mogą być produkty spożywcze z serii BIO.

Nowoczesne i dobrze zorganizowane firmy działające w Polsce rozważają (planują) 
rozwinięcie działalności produkcyjnej w formie wertykalnych farm uprawnych jako dzia-
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łalność uzupełniającą ich podstawowy profil. Wykorzystaniem tej sytuacji do stworzenia 
farmy wertykalnej i, co za tym idzie, zdobyciem rynku zbytu dla ekologicznych produk-
tów spożywczych produkowanych w  farmach wertykalnych, zainteresowana jest pol-
ska Firma „X”, która przeprowadziła szczegółową analizę sytuacyjną wewnętrznego i ze-
wnętrznego własnego środowiska w celu przygotowania planu realizacji inwestycji. Teo-
retycznym rozważaniom poddano analizę efektywności produkcji warzyw z grupy pro-
duktowej BIO. Założono sprzedaż produktów BIO w obiektach handlowych zlokalizo-
wanych w bezpośredniej bliskości miejskich farm uprawnych tzw. warzywniakach. Ana-
lizie poddano okres zwrotu dodatkowych nakładów finansowych, które należy ponieść 
w trakcie realizacji inwestycji, aby wykorzystać obiekty pod kątem produkcji BIO. Na po-
trzeby analizy Firma „X” przygotowała trzy scenariusze przy założeniu utrzymania środ-
ka trwałego. Przedstawione poniżej scenariusze rachunku zysków i strat oraz zdyskon-
towanych przepływów pieniężnych zakładają inwestycję przez okres 6 lat oraz utrzyma-
nie środka trwałego. W przyjętym wariancie wartość BEP1 będzie ona wynosiła 2 829 776 
PLN, przy której NPV2 z inwestycji będzie wynosiła 0,00 PLN.

Tabela 2. Break even

Wskaźnik [PLN]
Kolejne lata inwestycji

1 2 3 4 5 6

EBIDTA3 481 394  1 221 448 1 178 909 1 135 137 1 090 096 1 043 749

EBIT4 296 594 1 036 648 994 109 950 337 905 296 858 949

FCF5 425 041 1 024 485 990 029 954 573 918 090 880 548

PV6 386 401 846 682 743 823 651 986 570 062 497 047

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i informacji uzyskanych z jednostek naukowo-ba-

dawczych.

1 BEP – ang. break even point, próg rentowności, obrazuje sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywa-
ją koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwa.
2 NPV – ang. net present value, wartość bieżąca netto, metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji 
rzeczowej oraz wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę.
3 EBIDTA – ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, zysk operacyjny przedsiębiorstwa 
przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, 
amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.
4 EBIT – ang. earnings before deducting interest and taxes, zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podat-
ków i odsetek.
5  FCF – ang. Free Cash Flow, wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli.
6 PV – ang. present value, wartość bieżąca, wartość danego przepływu pieniężnego wyznaczona na chwilę 
obecną.
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Jak można zauważyć w  powyższej tabeli, wszystkie wskaźniki po pierwszym roku 
odnotowywały wzrost, natomiast po drugim roku inwestycji zauważalny jest sukcesyw-
ny spadek ich wartości. Dynamikę zmian poszczególnych wskaźników w kolejnych la-
tach inwestycji przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Dynamika zmian poszczególnych wskaźników w kolejnych latach inwesty-
cji [w PLN]

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i informacji uzyskanych z jednostek naukowo-ba-

dawczych.

Przy założeniu utrzymania środka trwałego przyjęto następujące scenariusze:
Scenariusz 1: 

 · sprzedaż warzyw po cenie 70% ceny rynkowej produktów BIO;
 · sprzedaż dzienna w kg/główkach oraz cena za kilogram/główkę powinna kształto-

wać się następująco: ogórki (120 kg – 10,00 PLN/kg), pomidory (80 kg – 13,00 PLN/kg), 
sałata (1.050 główek – 5,00 PLN/główka);
 · 12 miesięcy sprzedaży w roku, 24 dni sprzedaży w miesiącu;

Scenariusz 2:
 · sprzedaż warzyw po cenie 100% ceny rynkowej produktów BIO;
 · sprzedaż dzienna w kg/główkach oraz cena za kilogram/główkę powinna kształto-

wać się następująco: ogórki (120 kg – 14,00 PLN/kg), pomidory (80 kg – 18,00 PLN/kg), 
sałata (1.050 główek – 6,00 PLN/główka);
 · 12 miesięcy sprzedaży w roku, 24 dni sprzedaży w miesiącu;

Scenariusz 3:
 · sprzedaż warzyw po cenie 130% ceny rynkowej produktów BIO;
 · sprzedaż dzienna w kg/główkach oraz cena za kilogram/główkę powinna kształto-
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wać się następująco: ogórki (120 kg – 18,00 PLN/kg), pomidory (80 kg – 24,00 PLN/kg), 
sałata (1.050 główek – 8,00 PLN/główka);
 · 12 miesięcy sprzedaży w roku, 24 dni sprzedaży w miesiącu.

W tabeli 3 przedstawione zostały wartości poszczególnych wskaźników ekonomicz-
nych w kolejnych latach inwestycji.

Tabela 3. Wartości poszczególnych wskaźników ekonomicznych w kolejnych latach 
inwestycji

Wskaźnik
[PLN]

Scena-
riusz

Kolejne lata inwestycji

1 2 3 4 5 6

EBIDTA

1 76 382  411 425 368 886 325 114 280 073 233 725

2 478 867 1 216 395 1 173 856 1 130 084 1 085 043 1 038 696 

3 881 352 2 021 365 1 978 827 1 935 055 1 890 013 1 843 666

EBIT

1 (108 418) 226 625 184 086 140 314 95 273 48 925 

2 294 067 1 031 595 989 056 945 284 900 243 853 896

3 696 552 1 836 565 1 794 027 1 750 255 1 705 213 1 658 866

FCF

1 96 981 368 366 333 910 298 454 261 971 224 430

2 422 994 1 020 392 985 936 950 480 913 997 876 455

3 749 007 1 672 418 1 637 962 1 602 506 1 566 023 1 528 481

PV

1 88 165 304 435 250 871 203 848 162 663 126 685

2 384 540 843 299 740 748 649 191 567 520 494 736

3 680 916 1 382 163 1 230 625 1 094 533 972 377 862 788

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i  informacji uzyskanych z  jednostek naukowo- 

-badawczych.

Na podstawie powyższych danych zauważyć można, że uwzględnione w  tabeli 
2 wskaźniki EBIDTA, EBIT, FCF oraz PV po pierwszym roku inwestycji wykazują wzrost 
w każdym z przyjętych scenariuszy. Sytuacja ulega zmianie po drugim roku inwestycji. 
Wskaźnik EBIDTA dla Scenariusza 1 odnotowuje spadek z poziomu 411 425 PLN (w dru-
gim roku inwestycji) do poziomu 233 725 PLN (w szóstym roku inwestycji), co daje spa-
dek o 177 700 PLN (ok. 43%), dla Scenariusza 2 z poziomu 1 216 395 PLN (w drugim roku 
inwestycji) spadek do poziomu 1 038  696 PLN (w  szóstym roku inwestycji) – spadek 
o 177 699 PLN (ok. 15%) oraz dla Scenariusza 3 analogicznie: 2 021 365 PLN (w drugim 
roku inwestycji) – 1 843 666 PLN (w szóstym roku inwestycji), co daje spadek wartości 
o 177 699 PLN (ok. 9%). Dynamikę zmian wartości wskaźnika EBIDTA dla poszczególnych 
scenariuszy przedstawia wykres 2.
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Wykres 2. Dynamika zmian wartości wskaźnika EBIDTA dla poszczególnych scenariuszy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i  informacji uzyskanych z  jednostek naukowo-

badawczych.

W  przypadku wartości wskaźnika EBIT dla poszczególnych scenariuszy zauważyć 
można analogiczną tendencję jak przy wskaźniku EBIDTA (tabela 3). Dla Scenariusza 1 
odnotowano spadek z poziomu 226 625 PLN (w drugim roku inwestycji) do poziomu 
48 925 PLN (w szóstym roku inwestycji), co daje spadek o 177 700 PLN (ok. 78%), dla Sce-
nariusza 2 z poziomu 1 031 595 PLN (w drugim roku inwestycji) do poziomu 853 896 PLN 
(w szóstym roku inwestycji) – spadek o 177 699 PLN (ok. 17%) oraz dla Scenariusza 3 ana-
logicznie: 1 836 565 PLN (w drugim roku inwestycji) – 1 658 866 PLN (w szóstym roku in-
westycji), co daje spadek wartości o 177 699 PLN (ok. 10%). Dynamikę zmian wartości 
wskaźnika EBIT dla poszczególnych scenariuszy przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Dynamika zmian wartości wskaźnika EBIT dla poszczególnych scenariuszy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i informacji uzyskanych z jednostek naukowo-ba-

dawczych.
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Wskaźnik FCF dla Scenariusza 1 z poziomu 368 366 PLN (w drugim roku inwestycji) 
odnotował spadek do poziomu 224 430 PLN (w szóstym roku inwestycji), co daje spadek 
o 143 936 PLN (ok. 40%), dla Scenariusza 2 z poziomu 1 020 392 PLN (w drugim roku in-
westycji) do poziomu 876 455 PLN (w szóstym roku inwestycji) – spadek o 143 937 PLN 
(ok. 14%) oraz dla Scenariusza 3 analogicznie: 1 672 418 PLN (w drugim roku inwestycji) 
– 1 528 481 PLN (w szóstym roku inwestycji), co daje spadek wartości o 143 937 PLN (ok. 
9%). Dynamikę zmian wartości wskaźnika FCF dla poszczególnych scenariuszy przedsta-
wia wykres 4.

Wykres 4. Dynamika zmian wartości wskaźnika FCF dla poszczególnych scenariuszy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i informacji uzyskanych z jednostek naukowo-ba-

dawczych.

Wskaźnik PV dla Scenariusza 1 z poziomu 304 435 PLN (w drugim roku inwestycji) od-
notował spadek do poziomu 126 685 PLN (w szóstym roku inwestycji), co daje spadek 
o 177 750 PLN (ok. 59%), dla Scenariusza 2 z poziomu 843 299 PLN (w drugim roku inwe-
stycji) do poziomu 494 736 PLN (w szóstym roku inwestycji) – spadek o 348 563 PLN (ok. 
41%) oraz dla Scenariusza 3 analogicznie: 1 382 163 PLN (w drugim roku inwestycji) – 862 
788 PLN (w szóstym roku inwestycji), co daje spadek wartości o 519 375 PLN (ok. 38%). 
Dynamikę zmian wartości wskaźnika FCF dla poszczególnych scenariuszy przedstawia 
wykres 5.
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Wykres 5. Dynamika zmian wartości wskaźnika FCF dla poszczególnych scenariuszy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i  informacji uzyskanych z  jednostek naukowo-

badawczych.

Dla podanych w Scenariuszu 1 wartości inwestycja jest nieopłacalna przy ujemnej 
wartości NPV. Podobną zależność zauważyć można przy Scenariuszu 2, gdzie inwestycja 
jest nieopłacalna, a wskaźnik NPV notuje wartość ujemną. Przy Scenariuszu 3 inwestycja 
staje się opłacalna i NPV jest równe około 2 527 000 PLN. Spółka powinna w pierwszym 
roku działalności osiągnąć obroty w wysokości około 1 835 000 PLN, a w latach kolejnych 
w wysokości około 3 671 000PLN. Szczegółowe dane przedstawione zostały w tabeli 4.

Tabela 4. Wartości wskaźników NPV i IRR� dla poszczególnych scenariuszy inwestycji

Scenariusz

Wskaźnik

NPV
[PLN]

IRR
[%]

1 - 2 559 333 -20

2 - 15 965 10

3 2 527 402 29

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i  informacji uzyskanych z  jednostek naukowo- 

-badawczych.

Podsumowując, w  wariancie z  utrzymaniem środka trwałego Firma „X” może roz-
ważać jedynie Scenariusz 3 z ustanowieniem cen warzyw w wysokości 130% cen ryn-
kowych artykułów BIO. Sprzedaż w  cenach 30% wyższych niż warzywa BIO dostęp-
ne na rynku może nie być uzasadniona z  punktu widzenia odbiorcy mimo wartości  
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dodanej, jaką dają warzywa uprawiane na farmie wertykalnej. Wydaje się, że sprzedaż 
warzyw w cenie 100% produktów rynkowych BIO ze wskazanymi wartościami dodany-
mi jest bardziej uzasadniona biznesowo, lecz taki scenariusz wymaga prowadzenia in-
westycji przez okres dłuższy niż zakładany (6 lat). Należy rozważyć prowadzenie działal-
ności do momentu uzyskania satysfakcjonującego wskaźnika NPV.

Podsumowanie

Miejskie farmy prawdopodobnie nie zastąpią tradycyjnego rolnictwa, ale farmy werty-
kalne i uprawa metodami uprzemysłowionymi wewnątrz budynków będą stanowić uzu-
pełnienie systemu produkcji rolnej, oferując produkt o konkretnych parametrach i po-
wstały w kontrolowanych warunkach. Prace nad zwiększeniem wydajności z upraw hy-
droponicznych i  nad metodami produkcji roślin są aktualnie wdrażane w  zabudowie 
realizowanej w miastach uzależnionych od importu żywności oraz o małych zasobach 
gruntów rolnych [Modu i in. 2020]. Największe metropolie świata opracowują tzw. stra-[Modu i in. 2020]. Największe metropolie świata opracowują tzw. stra-. Największe metropolie świata opracowują tzw. stra-
tegie żywnościowe, wyznaczając kierunki rozwoju obszarów podlegających wpływom 
miast. W  tym zakresie również polskie miasta powinny kształtować swoje gospodarki 
przestrzenne, jak również motywować potencjalnych inwestorów do wdrażania rolnic-
twa miejskiego na zagospodarowanych przez siebie terenach czy w budynkach, poprzez 
np. system ulg podatkowych. Jak wykazano, rolnictwo wertykalne ma wiele zalet, jest 
mniej czasochłonne i znacznie wydajniejsze od rolnictwa tradycyjnego. Dzięki kontrolo-
wanemu środowisku można łączyć w ramach jednej struktury plonów uprawy, które nie 
mogłyby funkcjonować obok siebie w naturalnych warunkach oraz uniezależnić się od 
panujących warunków pogodowych. Przy obecnej dynamice procesów urbanizacyjnych 
i demograficznych przeniesienie części produkcji rolniczej na tereny miejskie może być 
rozwiązaniem części problemów żywnościowych świata. W opracowaniu wykazano rów-
nież, że produkcja żywności na farmach wertykalnych może być konkurencyjna dla pro-
dukcji artykułów BIO, z uwagi na obniżenie kosztów transportu oraz na dostępność ta-
kiej produkcji przez cały rok pomimo niekorzystania ze środków uprawy roślin. Przedsta-
wiony przykład inwestycji realizowanej przez Firmę „X” potwierdził założenie, że prowa-
dzenie wertykalnej farmy w warunkach polskich jest opłacalne przy spełnieniu pewnych 
założeń oraz, pomimo jeszcze niszowego charakteru tej gałęzi gospodarki, może być in-
westycją odpowiadającą na przyszłe potrzeby społeczeństwa zwracającego coraz więk-
szą uwagę na jakość spożywanych produktów. 
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Abstract: The aim of the publication is to present the possibility of using the AutoCAD pro-

gram in the design of warehouse space. The author begins with a theoretical introduction, 

presenting the most important information in his opinion, significantly affecting the mini-

mization of costs, and then presents the design assumptions for a warehouse with an area 
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Wstęp

Magazyn, jak wskazuje M. Kostrzewski [2013, s. 9], jest jednym z kluczowych elementów 
łańcucha dostaw. Według szacunków, toczące się w nim procesy generują od 20% do 
50% całkowitych kosztów funkcjonowania magazynu. Konieczne jest zatem odpowied-
nie zaprojektowanie jego przestrzeni w  taki sposób, aby wszelkie ponadwymiarowe 
koszty mogły ulec redukcji. Z reguły w magazynach zamkniętych istnieje ograniczona 
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przestrzeń, którą dzieli się na kilka stref (najczęściej przyjęć, składowania, wydania), a de-
cydujący wpływ na ich wielkość mają trzy parametry, jakimi są: odpowiednie wykorzysta-
nie długości, szerokości i wysokości. W literaturze poświęconej zagadnieniu projektowa-
nia magazynów można znaleźć tylko ogólnikowe wskazówki, które – odpowiednio wy-
korzystane – mogą przysłużyć się optymalizacji. W ocenie autora taki stan rzeczy spowo-
dowany jest rozbieżnościami w ustawodawstwie wielu krajów oraz specyfiką magazyno-
wanego towaru. O ile zdecydowana większość towarów posiada mniejsze, a przez to bar-
dziej ogólnikowe wymagania pod względem magazynowania, tak już magazynowanie 
towarów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w umowie ADR i należących do klasy 1 (wy-
buchowe), musi spełnić zaostrzone wymagania, stawiane chociażby przez Ustawę z dnia 
z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywil-
nego [Dz. U. z 2002 r. Nr 117 poz. 1007 z późn. zm.] oraz Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów 
do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym [Dz. U. z 2010 r. Nr 222 poz. 1451]. Ciężko jest zatem 
stworzyć jednolite kryteria wyczerpujące właściwości chemiczne i fizyczne wszystkich to-
warów oraz uniwersalną metodę służącą projektowaniu magazynu. W związku z czym au-
tor zdecydował się na zaprezentowanie w niniejszym artykule projektu przestrzeni maga-
zynu dla towarów, które nie stwarzają szczególnych zagrożeń z wykorzystaniem progra-
mu AutoCAD, bazując na normach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, normach euro-
pejskich organizacji normalizacyjnych oraz artykułach opublikowanych przez osoby zaj-
mujące się tą problematyką.

Magazynowanie w ujęciu teoretycznym

W kontekście znaczenia logistycznego, mianem magazynu określana jest budowla zapro-
jektowana do celów przyjmowania, składowania, przemieszczania oraz przygotowywa-
nia do wysyłki materiałów. Według innej definicji jest to zespół organizacyjno-funkcjonal-
ny, mający odrębną przestrzeń, urządzenia techniczne, ewidencyjne oraz personel prze-
szkolony z ich obsługi [Rut, Wołczański 2015, s. 882]. Nieco odmienne podejście w defi-
niowaniu magazynu przedstawiają P. Jerzyło, N. Rutkowska i A. Wawrzyńska [2016, s. 38] 
i wskazują, że magazyn jest często postrzegany jako węzeł w systemie logistycznym, któ-
ry wstrzymuje lub przerywa przepływ produktów. Magazyn w szerszym ujęciu definiowa-
ny jest przez A. Dybałę [2020, s. 52], która słusznie wskazuje, że z magazynem powiązane 
jest pojęcie gospodarki magazynowej, zauważając, że jest to zbiór wielu procesów, które 
występują na poszczególnych etapach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
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Celem ostatecznym magazynowania jest zapewnienie optymalnego, a przez to ra-
cjonalnego przechowywania dóbr materialnych. Wspomniana optymalizacja organiza-
cji gospodarki magazynowej ma pozwolić między innymi na uporządkowanie struktury, 
skrócenie czasu realizacji danej usługi czy też zmniejszenie wysiłku zatrudnionego per-
sonelu. J. Michalik [2015, s. 577] wskazuje, że w celu organizacji magazynu i optymalizacji 
toczących się w nim procesów należy: ustalić charakterystykę techniczną i wielkości par-
tii wyrobów przewidzianych do składowania; określić miejsce dostaw towarów i dopusz-
czalny czas ich przechowywania; dobrać odpowiedni do zadań system przepływu i two-
rzenia dokumentacji; opracować technologię przepływu dóbr poprzez określenie po-
staci jednostek ładunkowych i urządzeń do ich przemieszczania. Autor, oprócz tych wy-
mienionych zadań, uważa, że należy przeprowadzić szczegółowe badanie dokumenta-
cji w celu zlokalizowania jednostek towarów, które podlegają wzmożonej rotacji w okre-
ślonych sezonach, bowiem na tej podstawie możliwe będzie ich składowanie w  łatwo 
dostępnych miejscach, ograniczając przy tym czas trwania wszystkich koniecznych pro-
cesów. Takie zadanie jest punktem wyjścia podziału asortymentu według analizy ABC. 
Wspomniana analiza, jak wskazują A. Jóźwiak i Ł. Guciewski [2017, s. 6], określa ciąg czyn-
ności mających na celu klasyfikację asortymentu według okresu przydatności, maksy-
malnego czasu przechowywania, malejącej wartości czy też rotacji. Jest to uniwersalne 
narzędzie służące porządkowaniu elementów różniących się między sobą, lecz charak-
teryzujących się podobnym statusem. Warto odnieść się tu do historii powstania ana-
lizy ABC – jej podwaliny opracowane zostały przez włoskiego ekonomistę Vilfreda Pa-
reto (1848–1923), który sformułował tezę o 20% przyczyn powodujących 80% skutków 
(tak zwana metoda Pareto). Wniosek ten został wyciągnięty na podstawie badań empi-
rycznych włoskiej gospodarki, przeprowadzonych pod koniec XIX wieku, które wykaza-
ły posiadanie 80% majątku państwa przez 20% obywateli. Jak widać, istnieją możliwo-
ści zastosowania opisywanej metody praktycznie w każdej dziedzinie życia. W przypad-
ku logistyki metoda Pareto została rozwinięta o podział klasyfikowanych elementów na 
trzy grupy, oznaczone odpowiednio pierwszymi literami alfabetu łacińskiego, to jest: A, 
B i C. W pierwszej grupie (A) znajdują się zasoby stanowiące od 5% do 20% całego stanu 
magazynu, niemniej jednak reprezentujące nawet 80% jego wartości. Grupa B zawiera-
ła będzie od 15% do 20% wszystkich zapasów, reprezentujących taką samą wartość pro-
centową. Natomiast grupa ostatnia (C) określana jest mianem zapasów mających charak-
ter masowy, a więc stanowiących większość o wartości sięgającej 5%. Podane normy pro-
centowe mają bardzo umowny charakter i w rzeczywistości ulegają odchyleniu. Przykła-
dowa wizualizacja wyników analizy ABC może zostać przedstawiona z wykorzystaniem 
krzywej Lorenza:
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Wykres 1. Krzywa Lorenza w wizualizacji wyników analizy ABC

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Jóźwiak, Guciewski 2017, s. 8].

Metoda ABC może zostać wsparta klasyfikacją XYZ, według której dzieli się zapasy 
według kryterium zużycia, tworząc w ten sposób narzędzie do kompleksowej analizy 
zapasów magazynowych w systemie zaopatrzenia [Jóźwiak, Guciewski 2017, s. 7]. W kla-
syfikacji XYZ zapasy podlegają podziałowi na trzy grupy, a towary wchodzące w skład 
każdej z nich charakteryzują się następującymi cechami [Kaczorowska, Staniec, Szczy-
gieł 2019, s. 45]:

X – dobra występujące w dużych ilościach oraz cechujące się jednostajnym popy-
tem z niewielkimi wahaniami, a zapotrzebowanie na nie można przewidzieć z dużą do-
kładnością;

Y – dobra występujące w standardowych ilościach oraz wyróżniające się zmienno-
ścią popytu zależną od sezonu (okresu), dla których zapotrzebowanie można przewi-
dzieć ze średnią dokładnością;

Z – dobra występujące w pojedynczych ilościach oraz wyróżniające się na tyle niere-
gularnym popytem, przez co zapotrzebowanie na nie można przewidzieć z niewielkim 
prawdopodobieństwem.

Wynikiem połączenia analizy ABC i XYZ jest macierz o wymiarach 3 x 3, tak jak to zo-
stało przedstawione poniżej:
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Tabela 1. Macierz o wymiarach 3x3 powstała w wyniku połączenia analizy ABC i XYZ

A B C

X
XA – zapotrzebowanie 
przewidziane z dużą 
dokładnością; duża 
wartość towaru

XB – zapotrzebowanie przewi-
dziane z dużą dokładnością; 
średnia wartość towaru

XC – zapotrzebowanie prze-
widziane z dużą dokładno-
ścią; niska wartość towaru

Y
YA – zapotrzebowa-
nie przewidziane ze 
średnią dokładnością; 
duża wartość towaru

YB – zapotrzebowanie przewi-
dziane ze średnią dokładnością; 
średnia wartość towaru

YC – zapotrzebowanie prze-
widziane ze średnią dokład-
nością; niska wartość to-
waru

Z
ZA – zapotrzebowanie 
przewidziane z niską 
dokładnością; duża 
wartość towaru

ZB – zapotrzebowanie przewi-
dziane z niską dokładnością; 
średnia wartość towaru

ZC – zapotrzebowanie prze-
widziane z niską dokładno-
ścią; niska wartość towaru

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kaczorowska, Staniec, Szczygieł 2019, s. 47; Jóźwiak, Guciew-

ski 2017, s. 9.]

Ciężko jest sobie wyobrazić sytuację, w  której będzie dochodzić do manualnego 
liczenia zgromadzonych danych. Dlatego do analizy ABC i  XYZ wykorzystuje się wie-
le programów komputerowych, wśród których można wyróżnić te spełniające definicję 
programu ERP i ERP II1. 

Prawidłowo przeprowadzona analiza ABC jest ważna z  punkty widzenia ciągłości 
świadczonych usług. Konieczne jest zatem wdrożenie dodatkowych procedur zapobie-
gających spadkom tej grupy towarów poniżej zapasów bezpieczeństwa, które dobrze 
ilustruje poniższy schemat: 

1 Systemy ERP i  ERP II są, jak wskazuje P. Lech [2003, ss. 11–12] rozwinięciem metodologii systemów MRP 
i MRP II (ang. Material Resource Planning). Ich podstawową koncepcją było tworzenie planu zakupów mate-
riałów na podstawie harmonogramu produkcji, informacji o strukturze wyrobu oraz stanie zapasów materia-
łów, a w późniejszym etapie również i planowanie wykorzystania maszyn produkcyjnych czy też zarządza-
nia zasobami ludzkimi. Systemy klasy ERP zaabsorbowały metodologię pochodzącą z MRP II i dodały do niej 
nowe komponenty związane z zarządzaniem wolnymi środkami, płynnością, a nawet rentownością inwesty-
cji finansowych.
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Schemat 1. Struktura zapasu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czajka, Godowska 2013, s. 77.

Zapas bezpieczeństwa, jak wskazują K. Czajka, K. Godowska [2013, s. 78], należy ro-
zumieć jako zapas utrzymywany celem zabezpieczenia niepewności zapotrzebowania 
oraz kompensowania jego zmienności w cyklach jego uzupełniania. Pozwala on ograni-
czyć ryzyko wystąpienia niedoboru w sytuacji większego popytu niż ten prognozowa-
ny, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie prawidłowej i rytmicznej działalności han-
dlowej, usługowej czy też produkcyjnej [Michalik, Budzik 2011, s. 456]. Zapas tego typu 
jest najistotniejszy w przypadku dóbr zaliczonych do grupy A, jednakże nie powinien 
być bagatelizowany dla pozostałych, to jest należących do B oraz C. Zagadnienie to jest 
ważne z perspektywy klienta i wpływa bezpośrednio na poziom obsługi, który w litera-
turze definiowany jest w różny sposób [Czajka, Godowska 2013, ss. 78–79]:

1. Jako prawdopodobieństwo obsłużenia popytu – oznaczającego takie zdarzenie, 
w którym podczas trwania cyklu uzupełniania zapasu popyt zostanie w całości za-
spokojony ze zgromadzonego zapasu;
2. Jako stopień ilościowej realizacji zamówień – oznaczającego takie wyrażenie, 
w  którym stosunek ilości zrealizowanego ze zgromadzonego zapasu zapotrzebo-
wania jest mniejszy bądź równy całkowitej wielkości zgłoszonego zapotrzebowania.
Definicje te, połączone z analizą ABC i XYZ, są kompatybilne z minimalizacją kosztów 

składowania, które generowane są w przypadkach wystąpienia zapasu nadmiernego, 
czyli takiego, na który popyt jest mniejszy niż możliwości podażowe.
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Charakterystyka magazynu – informacje ogólne

Korzystając z  teoretycznych informacji przedstawionych w  poprzedniej części artyku-
łu, autor postanowił dokonać optymalnego zagospodarowania przestrzeni magazyno-
wej dla firmy X, która charakteryzuje się następującymi parametrami: długość wynosi 
około 20,59 metrów, szerokość 14,80 metrów, wysokość możliwa do wykorzystania się-
ga równych 5,00 metrów (w celu uproszczenia obliczeń nie jest uwzględniane miejsce na 
oświetlenie, ogrzewanie itp.). Na tej podstawie można wyliczyć, że powierzchnia całko-
wita (długość x szerokość) wynosi 304,73 metrów kwadratowych. Przedsiębiorstwo wy-
maga zastosowania regałów wysokiego składowania, aby uniknąć sytuacji, w których ko-
nieczne jest wyciągnięcie kilku ładunków w celu znalezienia tego właściwego. Zakłada-
ne jest również spełnienie przez obiekt logistyczny wymagań stawianych w różnych ak-
tach prawnych, w szczególności tych regulujących kwestię ochrony przeciwpożarowej 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Poniżej został przedstawiony poglądowy szkic magazynu w rzucie izometrycznym. 
Proces zagospodarowania przestrzeni magazynowej uwzględnia drzwi (bramę) do ma-
gazynu, jednakże nie zostały one zawarte w projekcie (zlokalizowane są one na górnej 
ćwiartce, po lewej stronie):

Rysunek 2. Rzut izometryczny magazynu wraz z wymiarowaniem

Źródło: opracowanie własne.
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Na poniższym wykresie przedstawiona została analiza ABC dla magazynowanych to-
warów. W tabeli zawartej w niniejszym podrozdziale (następna strona) zaprezentowa-
no całkowitą liczbę paletowych jednostek ładunkowych (dalej: pjł)  – dotychczas maga-
zynowanych było 200 sztuk i poniższa analiza obejmuje je wszystkie. Analiza ta jest nie-
zbędna z punktu widzenia właściciela – bowiem stanowi ona sugestię, w jaki sposób na-
leży rozmieścić ładunki, szczególnie te z grupy A – w najdogodniejszym miejscu składo-
wania (to jest najbliżej siebie oraz najbliżej drogi głównej), co umożliwi skrócenie cza-
su realizacji zamówienia. Jak wskazują A. Jóźwiak i Ł. Guciewski [2017, ss. 9–10], takie to-
wary powinny być ułożone również na dolnych półkach. Wśród korzyści płynących z ta-
kiego zagospodarowania wymienić można: możliwość pobrania paletowych jednostek 
ładunkowych bez konieczności wykorzystania podnośników widłowych, zmniejszenie 
czasu przemieszczania towarów między strefami, obniżenie kosztów czynności maga-
zynowych wynikających ze zmniejszenia drogi koniecznej do pokonania czy też wzrost 
efektywności działań logistycznych.

Wykres 2. Krzywa Lorenza w  wizualizacji wyników analizy ABC dla rozważanego  
przypadku

Źródło: opracowanie własne.

Na powyższym wykresie widoczne jest zwiększenie zasobów z grupy A do 30%, któ-
re reprezentują prawie 80% jego wartości (60 pjł). W grupie B znalazło się 33% towa-
rów reprezentujących wartość sięgającą prawie 15% (66 pjł). Natomiast w ostatniej gru-
pie C znalazły się dobra reprezentujące 5% wartości (74 pjł). Wyliczenia te są więc zgod-
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ne z teorią zaprezentowaną w części zatytułowanej Magazynowanie w ujęciu teoretycz-
nym, w której autor przedstawił stanowisko innych autorów na temat możliwości wystą-
pienia drobnych fluktuacji. 

Założenia do projektu zestawione w tabeli:

Tabela 2. Założenia projektowe magazynu

Parametr Szczegółowy opis Wartość

Wózek widłowy Parametr brany pod uwagę: szerokość (Sz.). Sz.: 140 [cm]

Paleta EURO Wymiary2. 120 x 80 x 14,4 
[cm]

Droga transportowa Parametr brany pod uwagę: szerokość. Droga do-
stosowana do ruchu jednokierunkowego3.

140 + 60 = 200 
[cm]

Główna droga Parametr brany pod uwagę: szerokość (Sz.). Określo-
na na podstawie wymagań odbiorcy. Sz.: 600 [cm]

Odległość pomiędzy 
każdą paletą

Literatura w tym temacie nie prezentuje jednolitego 
stanowiska. Stąd też jest to umowna wartość przy-
jęta przez autora4.

20 [cm]

Wysokość palety  
z ładunkiem

W projekcie zakładane jest wykorzystanie jednego 
wymiaru palety. 120 [cm]

Liczba palet
Całkowita liczba palet konieczna do rozdysponowa-
nia. Liczba ta przedstawia minimalne (Min.) wyma-
gania właściciela.

Min.: 200 [szt.]

Wymiary jednej  
komórki w regale 

Parametry brane pod uwagę: szerokość (Sz.), wyso-
kość (Wy.), głębokość (Gł.).

Sz.: 120 [cm];
Wy.: 140 [cm];
Gł.: 160 [cm]

Liczba pięter w regale - 3

Wymiar całego regału Parametry brane pod uwagę: szerokość (Sz.), wyso-
kość (Wy.), głębokość (Gł.).

Sz.: 1240 [cm];
Wy.: 420 [cm];
Gł.: 160 [cm]

Strefa wydań - Tak

Źródło: opracowanie własne autora.    

    
 
2 Norma europejska UNE-EN 13698-1:2003 określająca wymagania konstrukcyjne palet.
3 Wycofana w 2015 roku norma PN-M-78010:1968, która określiła szerokość ścieżki dla ruchu jednokierunko-
wego jako sumę szerokości wózka/palety oraz dodanie 60 centymetrów 
4 Ogólne wytyczne pakowania, przechowywania i transportu BN-6799-02:1987 (wytyczna ta dopuszcza wy-
stawanie ładunku poza obrys palety).   
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Wymiary jednej paletowej jednostki ładunkowej (szerokość: 0,80 [m], długość:  
1,20 [m], wysokość łącznie z paletą: 1,20 [m]):

Rysunek 2. Rzut izometryczny palety oraz umieszczonego na niej ładunku wraz  
z wymiarowaniem

Źródło: opracowanie własne.

Wymiary tej palety zostały zawarte w  normie europejskiej UNE-EN 13698-1:2003, 
która określiła jej wymagania konstrukcyjne. Jest to najczęściej wykorzystywana paleta 
w transporcie. Wysokość palety zgodnie z wytycznymi musi wynosić 0,144 [m], jednakże 
ze względu na chęć zwiększenia czytelności, autor zdecydował się pominąć tę wielkość 
i podać wysokość całkowitą.

Wymiary jednego regału (długość: 12,40 [m], głębokość: 1,20 [m], wysokość: 4,20 [m]):
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Rysunek 3. Rzut izometryczny regału wysokiego składowania wraz z wymiarowaniem

Źródło: opracowanie własne.

Niezbędnym krokiem na tym etapie jest określenie takiego wariantu składowania, 
który będzie uwzględniał wymiary palety i pozwoli ustalić optymalne zagospodarowa-
nie. Słowo optymalne w tym przypadku oznacza takie, które będzie w stanie pomieścić 
możliwie największą liczbę ładunków. W regałach istnieje możliwość zastosowania skła-
dowania według modelu wzdłużnego oraz poprzecznego, które można obliczyć za po-
mocą następujących wzorów:

Model wzdłużny (biorący pod uwagę dłuższą krawędź, tj. 1,2 [m]):

Model poprzeczny (biorący pod uwagę krótszą krawędź, tj. 0,8 [m]):
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Zagospodarowanie z  wykorzystaniem modelu poprzecznego jest korzystniejsze, 
bowiem takie ułożenie pozwala pomieścić o 2 palety więcej na jednym poziomie (o 6 
więcej w przypadku całego regału). Wygląd zagospodarowanego regału (maksymalna 
liczba paletowych jednostek ładunkowych w regale wysokiego składowania wynosi 36, 
co oznacza 12 na jednym poziomie) przedstawia się następująco:

Rysunek 4. Rzut izometryczny regału wysokiego składowania wypełnionego ładun-4. Rzut izometryczny regału wysokiego składowania wypełnionego ładun-. Rzut izometryczny regału wysokiego składowania wypełnionego ładun-
kami na paletach

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę niektóre dane zestawione w tabeli 2, to jest:
1. wycofaną w 2015 roku normę PN-M-78010:1968, która określiła szerokość ścieżki 
dla ruchu jednokierunkowego jako sumę szerokości wózka/palety oraz dodanie 60 
centymetrów;
2. wytyczną pakowania, przechowywania i  transportu BN-6799-02:1987, dopusz-
czającą wystawanie ładunku poza obrys palety;
3. określoną przez właściciela szerokość ścieżki głównej;
4. konieczność stworzenia strefy wydań;
można stwierdzić odpowiednio, że: szerokość ścieżki pomiędzy regałami musi wy-

nosić minimum 2 metry, odległość pomiędzy każdą paletą musi wynosić minimum 20 
centymetrów, szerokość głównej ścieżki musi wynosić równe 6 metrów, natomiast stre-
fa wydań pomieści łącznie 5 palet z możliwością ich piętrzenia. Po uwzględnieniu tych 
danych, projekt wygląda następująco:
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Rysunek 5. Rzut prostokątny magazynu wraz z wymiarowaniem dróg

Źródło: opracowanie własne.

Na tym etapie widoczne jest spełnienie wymagań właściciela. Maksymalna pojem-
ność regałów wynosi łącznie 216 paletowych jednostek ładunkowych (absolutnym mi-
nimum było 200). Całkowita powierzchnia regałów do składowania wynosi 357,12 [m2], 
co przekłada się na 119,04 [m2] na każdy jego poziom. W trakcie układania paletowych 
jednostek ładunkowych na miejscach należy pamiętać o konieczności ułożenia towarów 
zgodnie z kryteriami analizy ABC, które to zostały przedstawione w niniejszej publikacji. 

Rzut izometryczny magazynu z lewej strony:
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Rysunek 6. Rzut izometryczny zagospodarowanego magazynu (część 1/2)

Źródło: opracowanie własne.

Rzut izometryczny magazynu z prawej strony:

Rysunek 7. Rzut izometryczny zagospodarowanego magazynu (część 2/2)

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Zastosowanie regałów pozwoliło spełnić wymagania przedsiębiorstwa pod względem 
minimalnej liczby miejsc na paletowe jednostki ładunkowe oraz szerokości głównej dro-
gi. Dzięki optymalnemu zaprojektowaniu udało się uzyskać dodatkowe 16 miejsc, któ-
re zapewne w niedalekiej przyszłości zostaną wypełnione ładunkami. W celu maksyma-
lizacji zysków konieczne jest zastosowanie dokonanej analizy ABC zgodnie z teorią za-
prezentowaną w części Magazynowanie w ujęciu teoretycznym. Optymalne zagospodaro-
wanie przestrzeni magazynowej jest bez wątpienia czasochłonne. Na rynku istnieje wie-
le programów, których cel stanowi ułatwienie tego zadania. Większość z nich opiera się 
wyłącznie na możliwości wyświetlenia magazynu w rzucie prostokątnym, a informacja 
o liczbie pięter oraz sektorów nie jest widoczna w domyślnym widoku. Jak wskazują nie-
które publikacje2

5 , coraz częściej ma miejsce zastosowanie programu AutoCAD w projek-
towaniu przestrzeni magazynowej. Ze względu na dynamiczne zmiany oraz sukcesywne 
rozwiązywanie problemów naukowych, dotyczących chociażby zagadnienia optymali-
zacji, jak i też określony czas eksploatacji wielu urządzeń, z całą pewnością można stwier-
dzić, że zaprojektowanie magazynu nie jest zadaniem jednorazowym. Mając już gotowy 
projekt, możemy w łatwy sposób wprowadzić pożądane zmiany i szybko zweryfikować 
ich potencjalne konsekwencje. Dzięki możliwości projektowania 3D możliwe jest doko-
nanie analizy w widoku izometrycznym, co bez wątpienia czyni ten program bardziej in-
tuicyjnym, bowiem można dokonać chociażby szybkiego przeglądu liczby posiadanych 
poziomów w regałach.
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Wstęp

Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy model biznesowy wpływa 
na efektywność rynkową i finansową przedsiębiorstwa. Jako główną metodę badawczą 
zastosowano metodę statystyczną, częściową, doraźną. Jednocześnie jako forma uzu-
pełniająca została wykorzystana metoda badania dokumentów. W badaniu przeanalizo-
wano wartości zastosowane w podejściu porównawczym, obliczone dla 108 (ROA) i 105 
(EV/EBIT). Wybór wskaźników opiera się na założeniu, że podstawowym czynnikiem de-
terminującym efektywność przedsiębiorstwa jest działalność operacyjna przy jednocze-
snym uwzględnieniu wymiarów finansowych i  rynkowych. Ograniczenia pracy są zwią-
zane z analizowaniem modeli biznesowych i ich możliwością wszechstronnego wykorzy-
stania, z indywidualnym charakterem przedsiębiorstw, a także faktem, że w ramach jed-
nej firmy możemy zaobserwować więcej niż jeden model biznesowy. Uzyskane wyniki są 
w dużej mierze konsekwencją wyboru branży.

Modele biznesu i ich formy – podstawy teoretyczne
Pojęcie modelu biznesowego

Ważne dla podstaw teoretycznych niniejszej pracy staje się wyjaśnienie, czym jest model 
biznesowy. W literaturze przedmiotu możemy odnaleźć wiele pojęć obrazujących model 
biznesowy, do najpopularniejszych możemy zaliczyć te przedstawione poniżej:

 · „To struktura produktu, usługi i przepływu informacji, zawierająca wyszczególnienie 
tzw. aktorów biznesowych wraz z ich rolami i opisem potencjalnych korzyści jakie od-
noszą” [Timmers 1998, ss. 3–8];
 · „Jest opisem, który wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo” [Magretta 2002, ss. 86–92];
 · „Pomysł na zarabianie pieniędzy przez firmę” [Koźmiński 2004, s. 123]; 
 · „Prezentacja podstawowej logiki firmy i wyborów strategicznych w zakresie tworze-

nia i przejmowania wartości w ramach sieci” [Shafer, Smith, Linder 2005, s. 202];
 · „Sposób, w jaki działa przedsiębiorstwo” [Arend 2013, s. 391];
 · „Informacja o tym, jak firma zarabia pieniądze i utrzyma swój strumień zysków w cza-

sie” [Stewart, Zhao 2000, ss. 287–296];
 · „Zarys strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów 

organizacji” [Osterwalder, Pigneur 2013, s. 19];
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 · „Prezentację tego, jak biznes tworzy i  dostarcza wartość zarówno klientom, jak 
i przedsiębiorstwu” [Johnson i Lafley 2010, s. 22];
 · „Model stanowi ramy strategiczne dla koncepcji przedsiębiorstwa opartego na war-

tościach” [Morris, Schindehutte, Allen 2005, ss. 726–735].
Analizując definicje modelu biznesowego, można zauważyć, że dotyczą one opisu 

działania organizacji, dając zwięzłe wyobrażenie koncepcji działań zorientowanych na re-
alizację określonego celu. W zasadniczych kwestiach brakuje jednomyślności wśród au-
torów Na podstawie analizy definicji można przyjąć, że model biznesu to rodzaj narzę-
dzia koncepcyjnego i jako narzędzie powinno zapewniać uniwersalność i elastyczność, 
uwzględnić elementy prowadzonej działalności i jej strukturę, właściwą szczegółowość.

Składowe, formy i klasyfikacje modeli biznesowych  

Przegląd teorii i literatury opisywanej tematyki prowadzi do wniosku, iż komponenty mo-
delu biznesowego w sposób najbardziej usystematyzowany, uniwersalny, a zarazem naj-
bardziej rozpowszechniony przedstawili Osterwalder i Pigneur [2013, s. 3], którzy wskazu-
ją na cztery obszary tworzące przestrzeń działalności przedsiębiorstwa, takie jak: oferta, 
klienci, infrastruktura oraz sytuacja finansowa. 

Jak podaje w swojej pracy Drzewiecki [2016, s. 13], istnieje kilka ważnych kwestii prze-
mawiających za przyjęciem takiego modelu, kluczowe z nich to: uwzględnianie aspek-
tów finansowych prowadzonej działalności, uwzględnianie aspektów strukturalnych, 
optymalna szczegółowość, uniwersalność, możliwość weryfikacji spójności, jak rów-
nież wszechstronność zastosowań. Ich charakter ontologiczny daje jednocześnie pod-
stawę do wdrożenia analizy efektywności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem cyklu ży-
cia przedsiębiorstwa.

Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu w  tabeli 1 zostały zaprezentowane 
najpopularniejsze klasyfikacje modeli biznesowych.

Tabela 1. Klasyfikacja modeli biznesowych

Model Wartości wiodące Przykład modelu

Modele cenowe Cena
Tanie zakupy w jednym miejscu. Przyciąganie na-
bywców niskimi cenami i szerokim asortymentem 
towarów. Usługi dodatkowe na minimalnym po-
ziomie.
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Model Wartości wiodące Przykład modelu

Modele marketingowe Marketing
Firmy stosujące white label wytwarzają produk-
ty lub usługi, które sprzedawane są pod marką in-
nych firm.

Modele udogodnień Udogodnienie 
dla klienta

Tworzenie i oferowanie pakietu produktów lub 
usług tworzących jeden pakiet. Kompleksowa  
oferta. 

Modele doświadczenia Doświadczenie 
klienta

Wyższe ceny za konkurencyjne produkty dzięki za-
rządzaniu silną marką. Outsourcing produkcji przy 
jednoczesnej kontroli projektowania, jakości i „kul-
towego” charakteru produktów lub usług.

Modele produktowe 
„plus”

Standardowy 
produkt wraz  
z wartością  
dodaną

Oferowanie efektywnie wytwarzanych i szeroko 
dystrybuowanych produktów pod rozpoznawalną 
marką po nieznacznie wyższej cenie.

Modele kanałów Kanały  
dystrybucyjne

Pośrednik dodający wartość. Pośrednictwo 
w sprzedaży jednorodnych produktów, ale z war-
tościowymi usługami posprzedażowymi (doradz-
two, usługi  
serwisowe) określonemu segmentowi nabywców.

Modele innowacyjne Innowacja
Firma ponosi wysokie nakłady na badania i rozwój 
oraz rozwija nowe technologie w celu oferowania  
unikatowych produktów na wielu rynkach i pobiera  
za nie wysokie ceny.

Modele instrumentów 
prawnych

Instrumenty 
prawne

Firma udziela licencji innym firmom chcącym ko-
rzystać z jej wynalazków. Firma koncentruje się na 
prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

Modele finansowe Finansowanie
Ujemny cykl operacyjny. Generowanie wysokich  
zysków poprzez utrzymywanie małych zapasów 
 i płatności za produkt przed dostarczeniem go  
klientom.

Modele pośredników Pośrednictwo
Firma tworzy rynek otwarty dla wszystkich zainte-
resowanych i pobiera prowizje za zawierane na nim 
transakcje.

Modele zaufania Zaufanie  
i ryzyko

Tworzenie i dostarczanie rozwiązań, które stają się 
standardem w branży i istnieje możliwość ich licen-
cjonowania. Przychody i zyski pochodzą ze sprze-
daży produktów i opłat licencyjnych.

Modele realizacji Sposób 
 realizacji

Rozbudowa o nowe dodatkowe kanały sprzedaży  
serwisowej czy wejścia na nowe rynki.

Modele odnowienia Nowa forma
Firmy tworzą nowe formaty sklepów, które wyko-
rzystują ekspertyzy dotyczące merchandisingu, 
handlu detalicznego, zarządzania marką i odpowia-
dają na zmieniające się potrzeby konsumentów.

Rafał Skonieczka 



57

Model Wartości wiodące Przykład modelu

Modele rozszerzenia Rozszerzenie 
działalności

Rozszerzenie działalności firmy o nowe produkty 
dla dotychczasowych klientów np. o wyroby kom-
plementarne.

Ź r ó d ł o:  [Skonieczka 2019].

Zaprezentowane zestawienie powstało na podstawie studiów badań literaturowych 
oraz własnych analiz 204 modeli biznesowych. Przedstawiona klasyfikacja modeli wy-
nika z  bezpośredniej obserwacji praktyki gospodarczej. Podział modeli został usyste-
matyzowany według kluczowego czynnika danej formy, będącego źródłem przewagi 
konkurencyjnej, jednocześnie niestanowiącego samej formy. Tak pojmowana klasyfika-
cja modeli biznesowych daje możliwość dalszej analizy i eksploracji sektora analizowa-
nych przedsiębiorstw poprzez przyporządkowanie badanych przedsiębiorstw do jednej 
z wyróżnionych grup modeli biznesu.

Metodyczne podstawy wyników osiąganych przez 
przedsiębiorstwa

Miary efektywności – rynkowe i finansowe
Podejmowanie prawidłowych decyzji gospodarczych wymaga rzetelnych i komplekso-
wych informacji o stanie i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

Działania polegające na wyjaśnianiu różnic pomiędzy stanem faktycznym a stanem 
pożądanym znajdują się w  obszarze analizy ekonomicznej. Pozwala ona na zbadanie 
i  wyjaśnienie rodzajów związków, jak również kierunków zmian zachodzących w  jed-
nostkach organizacyjnych. Jednocześnie analiza techniczno-ekonomiczna koncentru-
je się na wartościowaniu poszczególnych fragmentów działalności gospodarczej. Do 
dalszej analizy wykorzystano porównania zewnętrzne pomiędzy przedsiębiorstwami, 
przeprowadzone w  oparciu o  działalność podstawową (w  klasie), która w  najbardziej 
znaczącym stopniu bierze udział w tworzeniu wartości dodanej brutto [Sierpińska, Jach-
na 2009, s. 26]. Pojawia się wówczas możliwość skonfrontowania otrzymanych wyników 
z wielkościami przedsiębiorstw w klasie, jak również z analogicznymi relacjami w kla-
sie. Takie podejście daje gwarancję równorzędności zjawisk występujących pomiędzy 
przedsiębiorstwami, jak również odzwierciedla dyferencje pomiędzy firmami, informu-
jąc o pozycji danej firmy w stosunku do innych przedsiębiorstw. Informacje te są nie-
zbędne, albowiem pozwalają na podejmowanie racjonalnych i uzasadnionych ekono-
micznie decyzji, stając się sprawnym narzędziem zarządzania. 
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W celu określenia wpływu modelu biznesowego na sytuację finansową organizacji, 
do dalszej analizy wybrano wskaźnik finansowy ROA (ang. return on assets) – bazujący na 
informacjach zawartych w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala on 
ocenić, w najbardziej syntetycznej formie, efektywność zarządzania przedsiębiorstwem 
– kryterium decydującym jest rentowność. Analiza stopy zwrotu z aktywów (ROA) po-
zwala nie tylko na porównanie wybranych modeli z wynikami innych przedsiębiorstw 
w klasie, ale również z konkurentami. Wielkość tego wskaźnika jest bezpośrednio uza-
leżniona od efektywności operacyjnej (zysk netto) i wykorzystania zasobów, jakimi dys-
ponuje przedsiębiorstwo (aktywów). W pomiarze tym pomija się wpływ źródeł finanso-
wania czy brak płynności finansowej, mogących w sposób znaczący wpływać na możli-
wość dokonania porównań międzyzakładowych. 

W  celu określenia wpływu modelu biznesowego na sytuację rynkową organizacji 
przyjęto wskaźnik EV/EBIT (wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny). Niezależnie od 
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wskaźnik ten pozwala na określenie efektywności 
działania firmy na rynku. Wskaźniki posługujące się EV (Enterprises value – wartość przed-
siębiorstwa) w większym stopniu oddają prawdziwą wartość spółki. Wskaźnik EV/EBIT 
jest wartością przedsiębiorstwa podzieloną przez jego zysk operacyjny. Umożliwia po-
równywanie spółek stosujących w różnym stopniu dźwignię finansową. Pozwala na po-
równanie spółek na poziomie operacyjnym, eliminując w ten sposób kwestię struktury 
finansowania jednostki organizacyjnej. Wskaźnik ten sankcjonuje porównanie rentow-
ności działalności podstawowej spółek w przypadku, gdy ponoszą one straty na pozio-
mie zysku netto, jak również podlegają pod różne stawki opodatkowania, dając sposob-
ność porównań międzyzakładowych. 

Wybrane wskaźniki pozwalają zachować możliwość porównywania wyników na tle 
innych przedsiębiorstw. Podstawę kalkulacji wskaźników stanowią publicznie dostępne 
informacje, co również uzasadnia wybór tej metody praktycznie i ekonomicznie.

Prezentowane podejście w  zakresie wyboru wskaźników bazuje na założeniu, że 
podstawowym czynnikiem determinującym efektywność przedsiębiorstwa jest dzia-
łalność operacyjna, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymiarów finansowych i rynko-
wych. Efekty działalności operacyjnej bezpośrednio wpływają na płynność finansową 
przedsiębiorstwa, zapewniając organizacji przetrwanie. Zaprezentowany zestaw wskaź-
ników może zostać wykorzystany do badania efektywności funkcjonowania przedsię-
biorstw, uzupełniając wypracowany do tej pory dorobek naukowy w tym zakresie.
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Metodyka przeprowadzonych badań

Dobór próby badawczej
Na bazie przeprowadzonej analizy treści została postawiona następująca teza badawcza:

 · wybrany model biznesowy ma wpływ na efektywność i  skuteczność przedsię-
biorstwa;

jak również hipotezy:
 · Rzeczywisty wpływ modelu biznesowego na wyniki rynkowe i finansowe przedsię-

biorstwa jest pochodną klasy, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo.
 · Rzeczywisty wpływu modelu biznesowego na wyniki rynkowe i finansowe przedsię-

biorstwa zależy od wielu kryteriów.
Postawiona teza ma charakter wysoce intuicyjny i indukcyjny, powstała na podsta-

wie obserwacji i analizy praktyki gospodarczej. Postawiona teza ma po pierwsze na celu 
rozpoznać dotychczas niewyjaśnioną prawidłowość empiryczną, po drugie wyjaśnić 
prawidłowość, która w  świetle współczesnej wiedzy jest niedostatecznie rozpoznana, 
po trzecie ma na celu uzupełnić teorię modeli biznesu. Należy uwzględnić fakt, iż spo-
sób działania i  funkcjonowania przedsiębiorstwa odgrywa istotną rolę w konceptuali-
zacji modeli biznesowych. Dla realizacji celu niniejszej pracy oraz założonych zadań ba-
dawczych zostanie wykorzystana – jako główna metoda badawcza – metoda statystycz-
na, częściowa, doraźna. Jednocześnie jako forma uzupełniająca zostanie wykorzystana 
metoda badania dokumentów. Sposobem doboru próby jest metoda celowa nieloso-
wa – jako niskokosztowa, mało czasochłonna, choć także niereprezentatywna. Obiekta-
mi badań będą przedsiębiorstwa:

 · zlokalizowane na terytorium Polski;
 · notowane na GPW (zarówno na Głównym Rynku, jak i NewConnect); 
 · prowadzące działalność operacyjną;
 · deklarujące jako główne obszary działalności wybrane PKD 2007;
 · istniejące minimum 5 lat;
 · dane dotyczące sprawozdania, preferowane skonsolidowane, zaudytowane;
 · standard – Wariant Porównawczy dla Niefinansowych Przedsiębiorstw.

Z badania zostały wyłączone przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe, mono-
pole, jak również przedsiębiorstwa z sektora finansowego. Decyzja o wyborze tego ro-
dzaju metod i  podmiotów badań została podjęta z  kilku powodów. Po pierwsze, po-
zwalają one na rozwiązywanie problemów badawczych, polegając na wnioskowaniu na 
podstawie doświadczalnie zgromadzonej wiedzy czy poprzez transfer pojęć z  jednej 
dziedziny do drugiej. Po drugie, skracają drogę do osiągnięcia celu i ograniczają poszu-
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kiwania rozwiązań w dużych obszarach problemowych, co również uzasadnia te meto-
dy ekonomicznie. Po trzecie, wybór tych metod ma uzasadnienie praktyczne. Autor za-
mierza zbadać rolę i wpływ modelu biznesowego na wyniki rynkowe i finansowe przed-
siębiorstw także jako właściciel przedsiębiorstwa, co bezpośrednio przekłada się na cel 
prowadzonych badań. Autor ma świadomość, iż wybrane metody nie gwarantują roz-
wiązań, jednak mogą posłużyć do sprawnego rozwiązywania problemów badawczych 
w  dynamicznie zmieniającym się środowisku, jakim jest rynek i  funkcjonująca na nim 
organizacja oraz pozwolą na poszukiwanie wcześniej niezidentyfikowanych wzorców.

Analiza badanych przedsiębiorstw

Realizacja celu badania wymagała wstępnej analizy sektorów, pozwalającej na ograni-
czenie obszaru badań. Pierwszym z kryteriów doboru diagnozowanego sektora był od-
setek przedsiębiorstw osiągających zysk w okresie 5 lat funkcjonowania jako kryterium 
efektywności zarządzania. W  tym celu dokonano przeglądu raportów statystycznych 
GUS zawierających liczbę przedsiębiorstw nowych i zlikwidowanych w odniesieniu do 
zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych, wyznaczonej zgodnie z metodologią eu-
ropejskiej statystyki demografii przedsiębiorstw, tj. obejmującej przedsiębiorstwa niefi-
nansowe. 

Zbiorowość, którą przyjęto do dalszej analizy, została przedstawiona w  publika-
cji GUS [stat.gov.pl 2019] i obejmuje przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 
2013–2017, prowadzące działalność gospodarczą do 31 grudnia 2017 roku. Publikacja 
GUS nie obejmuje jednostek prowadzących działalność zaklasyfikowaną według Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności 2007 do sekcji A (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybac-
two), K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa), O (Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne). 

Publikacja GUS prezentuje w różnych ujęciach warunki powstania oraz efekty dzia-
łalności przedsiębiorstw niefinansowych w ciągu pięciu lat ich funkcjonowania. Najwyż-
szy wynik finansowy brutto osiągnęły przedsiębiorstwa z  sekcji działalność profesjo-
nalna, naukowa i techniczna (2,7 mld zł), handel; naprawa pojazdów samochodowych  
(2,2 mld zł) i przemysł (1,8 mld zł). Największą liczbę przedsiębiorstw osiągających zysk 
odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (97,1%), informacja i ko-
munikacja (96,8%), budownictwo (91,4%). Ze względu na zasięg prowadzonej działalno-
ści najwięcej przedsiębiorstw pięcioletnich działało na rynku lokalnym (48,6%). Odsetek 
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osiągających zysk przedsiębiorstw powstałych w 2013 roku i aktywnych do 2018 roku 
przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wyniki finansowe przedsiębiorstw powstałych w  2013 r. i  aktywnych do 
2018 r. według wybranych przekrojów       

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychody 
ogółem

Koszty 
ogółem

Wynik  
finansowy

Zysk 
brutto

Odsetek 
przedsię-
biorstw 

osiągają-
cych zysk

w mln zł w %

Przemysł 40 240 38 392 1 847 2 145 90,9

Budownictwo 12 458 10 689 1 769 1 925 91,4

Handel i naprawa  
pojazdów  
samochodowych

72 153 69 959 2 193 2 561 78,6

Transport i gospodarka 
magazynowa 8 744 7 910 834 871 97,1

Zakwaterowanie  
i gastronomia 3 482 2 983 498 530 88,4

Informacja  
i komunikacja 8 289 7 773 516 831 96,8

Obsługa rynku 
nieruchomości 5 591 5 622 -31 912 88,2

Działalność  
[rofesjonalna, naukowa 
 i techniczna

8 179 5 510 2 669 2 855 90,7

Administrowanie  
i działalność 
 wspierająca

3 393 3 111 282 409 91,8

Edukacja 622 467 155 164 85,4

Opieka zdrowotna  
i pomoc społeczna 2 652 2 215 437 495 90,9

Kultura i rekreacja 704 558 146 199 91,1
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychody 
ogółem

Koszty 
ogółem

Wynik  
finansowy

Zysk 
brutto

Odsetek 
przedsię-
biorstw 

osiągają-
cych zysk

w mln zł w %

Pozostała działalność 
usługowa 722 508 214 235 88,5

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospo-

darcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe-powstale-w-

latach-2013-2017,24,4.html.

Drugi etap kwalifikacji dotyczył wysokości zysku netto w poszczególnych sekcjach 
PKD za lata 2013–2018. Za pomocą zysku netto ocenia się rentowność przedsiębiorstwa 
i przeprowadza jego wycenę.

Średni zysk netto w latach 2013 do 2018 utrzymywał się w zakresie od 57 mld. (me-
diana 59 mld.) w przemyśle, w którym to osiągnięto najlepsze wyniki. Najniższe wyniki 
osiągnął sektor edukacyjny, gdzie średni wynik to 62 mln zł, a mediana dla tego sekto-
ra za badany okres wyniosła 64 mln zł. Odchylenie standardowe zysku netto w przedsię-
biorstwach powstałych w 2013 roku i aktywnych do 2018 roku było najwyższe w sekto-
rze przemysłowym (8 mld zł), natomiast najniższe w edukacji 17 mln zł. 

Jak możemy zaobserwować, współczynnik zmienności zysku netto w przedsiębior-
stwach 5-letnich okazał się najniższy w sektorze informacji i komunikacji –8,48%, nato-
miast najwyższy w sektorze budownictwa – 30,46%. Biorąc pod uwagę współczynnik 
zmienności zysku netto, największą stabilnością charakteryzował się sektor informacji 
i komunikacji przy jednoczesnym generowaniu zysku netto. W tabeli 3 przedstawiono 
zbiorcze wyniki dla omawianych współczynników.

Tabela 3. Zysk netto w latach 2013–2018 wg rodzaju działalności w mln zł  

Sektor Średnia Odchylenie 
standardowe Mediana Współczynnik 

skośności
Współczynnik 
zmienności

Informacja  
i komunikacja 7 374 714 625 664 7 435 955 -0,47 8,48%

Opieka  
zdrowotna 
 i pomoc  
społeczna

613 134 53 304 629 410 -0,64 8,69%
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Administrowa-
nie i działalność 
wspierająca

1 876 494 223 933 1 888 295 -0,48 11,93%

Działalność  
profesjonalna, 
naukowa  
i techniczna

3 721 073 444 491 3 643 300 0,20 11,95%

Przemysł 57 093 
228 8 003 002 59 093 081 -0,27 14,02%

Handel i naprawa 
pojazdów  
samochodowych

20 773 
270 3 584 944 21 227 833 -0,13 17,26%

Obsługa rynku 
nieruchomości 1 727 770 335 513 1 634 820 0,77 19,42%

Transport  
i gospodarka  
magazynowa

4 882 554 998 886 5 063 935 -0,10 20,46%

Pozostała  
działalność  
usługowa

249 232 51 028 249 373 -0,29 20,47%

Zakwaterowanie 
i gastronomia 967 544 260 536 1 020 079 -0,20 26,93%

Kultura 
 i rekreacja 481 301 131 592 464 596 0,07 27,34%

Edukacja 62 525 17 857 64 120 -0,69 28,56%

Budownictwo 5 270 138 1 605 367 4 903 526 0,98 30,46%

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych 2019).

W  kolejnej fazie analizy dokonano klasyfikacji modelu biznesowego 135 przedsię-
biorstw notowanych na GPW. Do dalszej analizy zakwalifikowano 108 przedsiębiorstw 
w celu wyliczenia wysokości stopy zwrotu z aktywów i 105 jednostek organizacyjnych 
dla możliwości obliczenia wskaźnika EV/EBIT. Odrzucone przedsiębiorstwa nie spełniały 
dwóch kryteriów, istnienia minimum 5 lat oraz braku audytowanej informacji o wartości 
przedsiębiorstwa, służącej do wyliczenia wartości EV/EBIT. Wyeliminowano przypadki, 
w których przedsiębiorstwa wycofały się z rynku kapitałowego, czego następstwem był 
brak dostępności raportów finansowych. Badana zbiorowość obejmuje przedsiębior-
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stwa niefinansowe powstałe w latach 2001–2013, prowadzące działalność gospodarczą 
do 31 grudnia 2017 roku, a  sprawozdanie finansowe obejmowało rok obrotowy 2018. 
Uzyskane wartości statystyczne przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Analiza statystyczna wartości stopy zwrotu z  aktywów oraz  
EV/EBIT 

Stopa zwrotu z aktywów EV/EBIT

Średnia 10,24 30,39

Odchylenie standardowe 178,84 195,43

Współczynnik  
zmienności 1746 643

Mediana 2,72 0,81

Wartość minimalna -695,74 -0,05

Pierwszy kwartyl -2,76 0,33

Trzeci kwartyl 9,90 3,24

Wartość maksymalna 1694,01 1753,54

Współczynnik skośności 7,25 7,75

Liczba obserwacji 108 105

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeglądu informacji zawartych na stronach internetowych 

przedsiębiorstw w sekcjach relacje inwestorskie (dostęp: 22.06.2019 r.).

Po analizie 108 przedsiębiorstw odnotowano następującą liczbę wystąpień katego-
rii modeli biznesowych:

 · modele udogodnień – 48;
 · modele kanałów – 27;
 · modele doświadczenia – 15;
 · modele pośredników – 6;
 · modele zaufania – 5;
 · modele innowacyjne – 3;
 · modele realizacji – 2;
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 · modele finansowe – 1;
 · modele rozszerzenia – 1.

Klasyfikacji dokonano na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
opublikowanych przez przedsiębiorstwa, analizie poddano również materiały publiko-
wane na stronach internetowych badanych przedsiębiorstw giełdowych. Średnia stopa 
zwrotu z aktywów dla sektora informacji i komunikacji wynosiła 10,42%, najwięcej dla 
przedsiębiorstw w modelu udogodnień dla klienta, najmniej w modelu innowacyjnym 
(-13,58%). Odchylenie standardowe przyjęło następujące wartości: dla sektora 179% naj-
więcej dla modelu udogodnień 245%, najmniejszą wartość otrzymano w modelu do-
świadczenia (-3%). Warto w tym miejscu wskazać, że współczynnik skośności jest prawo-
stronnie (dodatnio) skośny dla modelu doświadczeń (45) i modelu udogodnień (6,62). 
Natomiast dla modeli kanałów (-4,74), pośredników (-0,84), zaufania (-0,65) i innowacyj-
nych (-0,33) jest ujemno-skośnym rozkładem. Dla całego sektora, w zakresie analizowa-
nych 108 przedsiębiorstw współczynnik skośności wyniósł 7,25 co oznacza, że większa 
część populacji przyjmuje wartości poniżej przeciętnej. Analizę statystyczną stopy zwro-
tu z aktywów przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Analiza statystyczna stopy zwrotu z  aktywów dla wybranych modeli  
biznesowych

Modele 
udogod-

nień
Modele 
kanałów

Modele 
doświad-

czenia

Modele 
pośred-
ników

Modele 
zaufania

Modele  
innowa-

cyjne
W klasie

Średnia 39,18 -23,83 -2,60 -0,31 -9,83 -13,58 10,24

Odchylenie  
standardowe 244,97 137,61 33,35 5,57 23,64 123,95 178,84

Współczynnik 
zmienności 6,25 -5,77 -12,84 -18,07 -2,41 -9,12 17,46

Mediana 3,57 2,79 -1,11 0,28 3,20 9,53 2,72

Wartość  
minimalna -61,84 -695,74 -79,28 -10,28 -44,62 -147,46 -695,74

Pierwszy 
kwartyl -0,76 -1,73 -10,86 -0,94 -23,98 -68,97 -2,76

Trzeci  
kwartyl 12,63 8,77 -1,11 2,18 5,96 53,36 9,90
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Modele 
udogod-

nień
Modele 
kanałów

Modele 
doświad-

czenia

Modele 
pośred-
ników

Modele 
zaufania

Modele  
innowa-

cyjne
W klasie

Wartość mak-
symalna 1694,01 31,45 17,25 6,41 10,30 97,18 1694,01

Współczynnik 
skośności 6,62 -4,74 44,93 -0,84 -0,65 -0,33 7,25

Liczba obser-
wacji 48,00 27,00 -0,84 6,00 5,00 3,00 108,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeglądu informacji zawartych na stronach internetowych 

przedsiębiorstw w sekcjach relacje inwestorskie (dostęp: 22.06.2019 r.).

Do drugiego analizowanego zakresu EV/EBIT, pozwalającego na określenie efektyw-
ności działania spółki na rynku, zakwalifikowano 105 jednostek organizacyjnych spełnia-
jących wymienione wcześniej kryteria. 

Tabela 6. Analiza statystyczna EV/EBIT dla wybranych modeli  biznesowych 

Modele  
udogod-

nień
Modele 
kanałów

Modele  
do-

świad-
czenia

Modele  
pośredni-

ków
Modele 
zaufania

Modele  
innowa-

cyjne
W klasie

Średnia 22,45 73,45 10,40 3,21 0,90 14,77 30,39

Odchylenie 
standardowe 143,81 343,39 14,70 3,42 0,46 10,48 195,43

Współczynnik 
zmienności 6,41 4,68 1,41 1,07 0,51 0,71 6,43

Mediana 0,56 0,85 5,31 2,23 0,70 8,79 0,81

Wartość  
minimalna -0,05 0,15 0,21 0,02 0,60 8,65 -0,05

Pierwszy 
kwartyl 0,29 0,32 2,75 0,67 0,62 8,72 0,33

Trzeci kwartyl 1,39 2,34 9,06 4,91 0,89 17,84 3,24

Wartość  
maksymalna 987,26 1753,54 52,08 8,82 1,70 26,88 1753,54
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Współczynnik 
skośności 6,63 4,77 2,08 0,72 1,29 0,71 7,75

Liczba ob-
serwacji 48 26 15 6 5 3 105

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Średnia EV/EBIT dla sektora informacji i komunikacji wynosiła 30,39 pkt., najwięcej 
dla przedsiębiorstw w modelu kanałów (73,45), najmniej w modelu zaufania (0,90). Od-
chylenie standardowe dla badanych modeli wynosiło aż 343 pkt. dla modeli kanałów, 
natomiast najmniej 0,46 dla modeli zaufania. Największym zróżnicowaniem spośród 
badanych modeli wykazywały się przedsiębiorstwa w modelu udogodnień (6,41), naj-
mniejszym modele zaufania (0,51) w  stosunku do całego sektora, dla którego współ-
czynnik zmienności wyniósł 6,43. Dla wszystkich badanych modeli EV/EBIT jest prawo-
stronnie skośny. Można to również zaobserwować dla całej klasy przedsiębiorstw, gdzie 
średnia wartość EV/EBIT dla 105 przedsiębiorstw wyniosła 30,39, mediana 0,81 nato-
miast wartość maksymalna 1753,54.  

Podsumowując, z analizy bezpośrednio wynika, iż rozbieżność wartości wskaźników 
obserwowanych przedsiębiorstw jest bardzo duża, co widać po wielkościach współ-
czynnika zmienności, który w  niektórych przypadkach znacznie przekracza 1000%, 
a przy wskaźnikach najbardziej zbliżonych przekracza 30%.

Ocena uzyskanych wyników i ich związku ze stosowanymi 
modelami biznesowymi 

Uzyskane wyniki badań miały pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy wybra-
ny model biznesowy ma wpływ na efektywność rynkową i finansową przedsiębiorstwa. 
W  celu uzyskania odpowiedzi na te pytania wykorzystano dwa wskaźniki. Pierwszym 
z nich jest stopa zwrotu z aktywów ROA (ang. return on assets). Wielkość tego wskaźnika 
jest bezpośrednio uzależniona od efektywności operacyjnej (zysk netto) i wykorzystania 
zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo (aktywów). Im wyższy wskaźnik ROA, tym 
wyższa efektywność finansowa przedsiębiorstwa. Analizy statystycznej sektora dokona-
no dla 108 spółek, dla których średnia wartość stopy zwrotu z aktywów wynosiła 10,24%. 
Jak wskazuje odchylenie standardowe od wartości średniej (178,84 pkt.), wartość śred-
nia nie jest najbardziej trafną wartością określającą otrzymane wyniki. Jednocześnie tak 
duże odchylenie standardowe informuje nas o tym, iż istnieje jedna lub więcej zmien-
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nych, które wpływają na osiągany wynik. W samym sektorze występuje również bardzo 
duże zróżnicowanie osiąganych wyników (1746%) pomiędzy badanymi przedsiębior-
stwami. Cały badany sektor uzyskuje wyniki znacząco niższe niż średnia. Współczynnik 
skośności (7,25 pkt.) jest prawostronnie (dodatnio) skośny. Podsumowując dotychczaso-
wą analizę sektora, warto wyróżnić kilka najbardziej charakterystycznych cech badania 
wartości stopy zwrotu z aktywów. Po pierwsze, większość przedsiębiorstw notowanych 
na GPW uzyskuje wyniki poniżej średniej sektora. Po drugie, istnieje bardzo duże zróżni-
cowanie pomiędzy badanymi przedsiębiorstwami, zarówno w sektorze, jak i pomiędzy 
występującymi modelami biznesowymi (tabela 7).

Tabela 7. Analiza statystyczna wartości stopy zwrotu z aktywów  

Liczba ob-
serwacji Średnia

Odchyle-
nie standar-
dowe

Współczyn-
nik zmien-
ności

Współczynnik 
skośności

Modele udo-
godnień 48 39,18 244,97 625% 6,62

Modele kana-
łów 27 -23,83 137,61 577% -4,74

Modele do-
świadczenia 15 -2,60 33,35 1284% 44,93

Modele po-
średników 6 -0,31 5,57 1807% -0,84

Modele za-
ufania 5 -9,83 23,64 241% -0,65

Modele inno-
wacyjne 3 -13,58 123,95 912% -0,33

W klasie 108 10,24 178,84 1746% 7,25

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Drugim wskaźnikiem jest EV/EBIT. Wskaźnik ten pozwala na ocenę spółki z  punk-
tu widzenia efektywności spółki w  obszarze operacyjnym, nie uwzględnia natomiast 
w pełni zdolności przedsiębiorstwa do generowania przepływów pieniężnych. Im niż-
szy wskaźnik EV/EBIT, tym korzystniejsza efektywność finansowa przedsiębiorstwa. Jak 
możemy zauważyć w tabeli 8, analiza statystyczna na podstawie 105 obserwacji wyka-
zała, iż tak jak wypadku stopy zwrotu z aktywów, większość modeli charakteryzuje się 
bardzo dużym zróżnicowaniem osiąganych wyników (643% w sektorze) i w zależności 
od przyjętego modelu biznesowego od 51% (modele zaufania) do 641% (modele udo-
godnień). Warto dodać, iż duże odchylenie standardowe (195,43 pkt. w sektorze) wska-
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zuje, iż przedsiębiorstwa znacznie różnią się między sobą), w zależności od przyjętego 
modelu biznesowego: od 343 pkt. w modelu kanałów do 0,46 pkt. w modelu zaufania. 

Tabela 8. Analiza statystyczna wartości EV/EBIT 

Liczba  
obserwacji Średnia

Odchylenie  
standardo-
we

Współczyn-
nik  
zmienności

Współczyn-
nik skośności

Modele  
udogodnień 48 22,45 143,81 641% 6,63

Modele kanałów 26 73,45 343,39 468% 4,77

Modele  
doświadczenia 15 10,40 14,70 141% 2,08

Modele  
pośredników 6 3,21 3,42 107% 0,72

Modele zaufania 5 0,90 0,46 51% 1,29

Modele  
innowacyjne 3 14,77 10,48 71% 0,71

W klasie 105 30,39 195,43 643% 7,75

Źr ó d ł o: opracowanie własne.

Wartym zauważenia jest fakt, iż w badaniu GUS wskaźnik skośności dla sektora wy-
nosi 8,48%, a  zmienności -0,47. Zdaniem autora tak duże różnice wynikają z  podstaw 
zastosowanych metod badawczych. W badaniu GUS wyniki opracowano na podstawie 
danych pochodzących z  rocznego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw 
oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, których jed-
no z głównych źródeł danych stanowią badania ankietowe (realizowane metodą repre-
zentacyjną), obejmujące osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej 
oraz osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą w  Polsce. Natomiast 
w badaniu efektywności wykorzystano informacje ze sprawozdań finansowych – za-
udytowanych. 
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Zakończenie

Podsumowując, z analizy bezpośrednio wynika, iż nie ma możliwości wskazania prawi-
dłowości, które byłyby charakterystyczne dla któregoś z modeli biznesowych, a przez to 
odpowiednie do wykazania, iż wybrany model biznesowy ma wpływ na efektywność 
i skuteczność przedsiębiorstwa za pomocą wybranych wskaźników. Rozbieżność warto-
ści w obserwowanych modelach przedsiębiorstw jest bardzo duża, co widać po wielko-
ściach współczynnika zmienności, który w niektórych przypadkach zbliża się do 2000%, 
a przy modelach najbardziej zbliżonych przekracza 50%. Natomiast odchylenie standar-
dowe wskazuje iż przedsiębiorstwa znacznie różnią się pomiędzy sobą w ramach mo-
deli biznesowych. Przedmiotem weryfikacji empirycznej jest również hipoteza. Hipote-
za mówiąca o rzeczywistym wpływie modelu biznesowego na wyniki rynkowe i finanso-
we przedsiębiorstwa w zależności od sektora, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, 
zostaje odrzucona ze względu na wysokie zróżnicowanie badanych efektywności przed-
siębiorstw w ramach klasy. Natomiast hipoteza mówiąca o rzeczywistym wpływie mode-
lu biznesowego na wyniki rynkowe i finansowe przedsiębiorstwa w zależności od wielu 
kryteriów, zostaje potwierdzona z powodu dużego odchylenia standardowego informu-
jącego o tym, iż istnieje jedna lub więcej zmiennych, które wpływają na osiągany wynik. 
Znamienne dla tego sektora jest również małe zróżnicowanie występowania modeli biz-
nesowych, wstępne badania innych sektorów wykazały podobne cechy. Uzyskane wy-
niki są satysfakcjonujące, choć należy zachować ostrożność we wnioskowaniu o wpły-
wie modelu biznesowego na wyniki rynkowe i finansowe przedsiębiorstw. Ostrożność 
ta wynika z faktu, że możliwości analizy modeli biznesowych są ograniczone w ramach 
pewnej uniwersalności, możliwości wszechstronnego wykorzystania czy indywidualne-
go charakteru przedsiębiorstw. Jak również z tego, iż w ramach jednego przedsiębior-
stwa możemy zaobserwować więcej niż jeden model biznesowy. Stąd też pełna wery-
fikacja głównej tezy pracy wymaga kontynuowania badań w innych sektorach, a także 
rozszerzenia badań na kolejne lata. W świetle tych wniosków można zastanowić się nad 
dalszym badaniem modeli biznesowych i kontynuowaniu bardziej szczegółowych prac. 
Temat ten może być przedmiotem kolejnej rozprawy.
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Wykorzystanie Agile w zarządzaniu projektami  
w sektorze publicznym

Use of Agile in Project Management in the Public Sector

Abstract: This work has theoretical and empirical scientific character, it concerns a using of 

Agile in project management in public sector. This analysis initially focuses on theoretical 

aspects – the project and its management core also on benefits of using Agile. 

Subsequently, are indicated a various conditions which are related, as well as a part of rese-

archer methods focused on the possibilities analysis of application of discussed solutions 

in public sector. 

The main goal of this article is to analyze a possibility of using Agile in project management 

in public sector. The methodology addresses this issue, breaking it down into problems, 

hypotheses, and preliminary grounds for conducting this study. 

The empirical part of this article includes an analysis of source materials, but is also rela-

ted to a  questionnaire method, independently developed for the purpose of the study. 

The work confirms that the use of Agile in project management in the public sector brings 

many benefits, improving work and increasing its efficiency.

Key words: project management, public sector, Agile, management methods.
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Wstęp

Sposób działania w  sektorze publicznym zależy od umiejętnego wykorzystania dorob-
ku naukowego i własnych doświadczeń. Zarządzanie projektami wymaga odpowiednie-
go podejścia kierownictwa – skłonności do dokonywania usprawnień w zakresie stoso-
wanych metod. 

Celem pracy jest analiza możliwości użycia Agile w zarządzaniu projektami w sekto-
rze publicznym. Metodologię dostosowano do tego zagadnienia – zostało ono rozłożone 
na szczegółowe problemy, sformułowano też hipotezy, co pozwoliło na stworzenie pod-
staw do przeprowadzenia badania. 

Praca składa się z kilku części. W pierwszej z nich analizie poddano główne pojęcia 
i uwarunkowania powiązane z tematem, a dotyczące zarówno projektu, zarządzania nim, 
jak i Agile, a także omówiono korzyści wynikające z zastosowania Agile. Druga część pra-
cy opisuje metodologię, wskazano w niej również kierunki badawcze, trzecia zaś doty-
czy praktycznego wykorzystania Agile w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym.

Główny problem badawczy sformułowany został w następujący sposób: Jakie są ko-
rzyści wykorzystania Agile w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym?

Projekt i zarządzanie nim

Projekty należy uznawać za pewne przedsięwzięcia, które są realizowane w ramach osiąga-
nia celów organizacji [Pawlak 2006, s. 17]. Są to czynności prowadzące do realizacji poszcze-
gólnych faz działań, zapewniające uzyskanie założonych rezultatów [Mingus 2002, s. 20].

W zarządzaniu projektami ważne są poszczególne etapy, a mianowicie: planowanie 
i analiza, projektowanie, implementowanie, testowanie, wdrożenie (zob. rys. 1).

Tomasz Śniegula



75

Rysunek 1. Tradycyjne zarządzanie projektami

Źródło: [Soroka-Potrzebna 2019, s. 91].

Tradycyjne podejście do zarządzania projektami gwarantuje:
 · uzyskanie szczegółowego planu projektu;
 · niskie wymagania kompetencyjne;
 · alokacje zasobów projektu.

Można wskazać jednak pewne wady tego typu zarządzania, a są nimi: 

 · widoczna w organizacji formalizacja;
 · utrudnienia w zakresie wdrażania zmian;
 · brak zbieżności z potrzebami nabywcy;
 · wymóg tworzenia szczegółowych planów;
 · ryzyko nieterminowości;
 · ryzyko kosztowności [Soroka-Potrzebna 2019, s. 92].

We współczesnych czasach rozwinęło się zwinne podejście do zarządzania projekta-
mi – filozofia Agile (zob. rys. 2).
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Rysunek 2. Model zwinnego zarządzania projektami 

Źródło: [Soroka-Potrzebna 2019, s. 93].

Specyfikacja Agile i porównanie z Waterfall

Zarządzanie projektami jeszcze do roku 2000 było związane z  implementacją wersji 1.0, 
jednak w wyniku wielu zmian i modyfikacji udało się opracować i wdrożyć wersję 2.0 opar-
tą na filozofii Agile [Spałek, Zdonek 2013, s. 243]. Przejście do stosowania tego typu roz-
wiązań należy powiązać z Manifestem Zwinnego Tworzenia Oprogramowania (zob. rys. 3). 

Rysunek 3. Manifest Zwinnego Tworzenia Oprogramowania

Źródło: [Biardzka 2015, s. 31].
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Filozofia Agile uwzględnia wykorzystanie następujących metodyk:
 · Scrum;
 · Kanban;
 · Lean;
 · XP;
 · Crystal;
 · FBB, DSDM [Maruta 2017, s. 4].

Wykorzystanie w  praktyce zwinnego zarządzania oznaczało nastawienie w  więk-
szym wymiarze niż dotychczas na: 

 · współpracę;
 · ludzi i interakcje;
 · oprogramowanie;
 · reagowanie na zmiany [Spałek, Zdonek 2013, s. 244].

Analiza porównawcza tych dwóch modeli podejścia do zarządzania, tj. Waterfall oraz 
Agile, pozwala zaobserwować postęp w  zakresie stosowanych rozwiązań (zob. rys. 4) 
[Spałek, Zdonek 2013, s. 244]. 

Rysunek 4. Waterfall a Agile – porównanie modeli

Źródło: [https://www.digite.com/blog/waterfall-to-agile-with-kanban/, dostęp: 03.03.2021]

Model Waterfall, choć jego stosowanie zapewniło osiągnięcie wielu korzyści organi-
zacjom, posiada także pewne wady, wśród których należy wymienić: 
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 · wydłużenie czasu realizacji;
 · niskie nastawienie na skuteczną komunikację i wzajemne porozumienie;
 · brak wystarczających zasobów finansowych i materialnych do realizacji.

Ryzyko wdrażania Waterfall wiąże się kolejno z:
 · niskim nastawieniem na zmiany w projekcie;
 · uzyskiwaniem efektów odmiennych od założonych;
 · dezaktualizacją założeń.

Agile w porównaniu do Waterfall ma odmienną strukturę (zob. rys. 5). Przekłada się 
to na sposób wytwarzania, ale również osiągnięcia organizacji. 

Rysunek 5. Waterfall a Agile – porównanie struktur modeli

Źródło: [Maruta 2017, s. 7].

Struktura Agile charakteryzuje się tym, że:
 · wytwarzanie obejmuje jednorodzajowe czynności, w których liczy się: analiza, pro-

jekt, kodowanie, weryfikacja;
 · do wytwarzania dochodzi w fazach iteracji; 
 · zauważa się znaczną częstotliwość analizy osiąganych rezultatów;
 · występuje szczególne nastawienie na zarządzanie zmianą [Maruta 2017, s. 8].
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Należy podkreślić, iż Agile gwarantuje komunikację, interakcje oraz kładzie nacisk na 
analizę tego, co i jak wykonać.

Dla Agile typowe są:
 · wzajemność i partnerstwo, współpraca;
 · iteracyjny oraz przyrostowy model zapewniania efektów;
 · otwartość na zmiany, elastyczne podejście do uwarunkowań i warunków.

Wskazać można określone kryteria doboru właściwej metodyki Agile do danego pro-
jektu (zob. rys. 6).

Rysunek 6. Kryteria doboru metodyki Agile

Źródło: [Spałek, Zdonek 2013, s. 243].

Decyzja o realizacji projektu z wykorzystaniem Agile wymaga zwrócenia uwagi na:
 · wielkość projektu;
 · zasoby ludzkie;
 · kulturę organizacyjną;
 · krytyczne podejście;
 · dynamizm środowiska [Spałek, Zdonek 2013, s. 243].
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Agile jest rozwiązaniem, które wpływa na całokształt działania organizacji, stymulu-
jąc jednocześnie jej innowacyjność. Porównanie modelu Agile z modelem tradycyjnym 
w zakresie zarządzania projektami pokazuje przewagę tego pierwszego (zob. rys. 7).

Rysunek 7. Agile a podejście tradycyjne do zarządzania projektem

Źródło: [Spałek, Zdonek, 2013, s. 244].

Analiza rysunku wskazuje, że Agile pozwala w znacznie lepszym stopniu wykorzy-
stać potencjał projektów [Spałek, Zdonek 2013, s. 243]. 

Wartości i zasady Agile

Filozofia Agile w ramach systemu wartości zwraca uwagę przede wszystkim na: ludzi i in-
terakcje, współpracę z nabywcą, oprogramowanie, reagowanie na zmiany. Liczą się tak-
że: procesy i narzędzia, podążanie za planem, negocjacje umów i szczegółowa dokumen-
tacja, ale występują na drugim miejscu [Maruta 2017, s. 8]. Analiza zamieszczonego ry-
sunku pozwala zrozumieć istotę tego podejścia do zarządzania projektami (zob. rys. 8).
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Rysunek 8. Agile – doskonalenie standardów

Źródło: [Maruta 2017, s. 5].

Jak widać priorytety niższego rzędu to zarówno dokumentacja, plany, jak i procedu-
ry [Maruta 2017, s. 6]. Podejście Agile zakłada współdziałanie z kulturą organizacji, chodzi 
tu o miękkie obszary metodyki, tj.: 

 · odwagę;
 · zaufanie;
 · otwartość;
 · partnerstwo [Maruta 2017, s. 13].

Wartości Agile, takie jak:
 · poszanowanie;
 · zaangażowanie;
 · skupienie 

współgrają z tymi, które reprezentuje metodyka Scrum (zob. rys. 9) [Maruta 2017, s. 13].

Rysunek 9. Pięć wartości Scrum

Źródło: [https://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/metodyki-agile, dostęp: 03.03.2021].

W organizacji dąży się do zastosowania właściwego oprogramowania oraz wykorzy-
stania iteracji [Stellman, Greene 2015, s. 65]. Równie istotne jest rejestrowanie poszcze-
gólnych zadań, co prowadzi do osiągnięcia odpowiednich efektów środowiskowych 
i organizacyjnych. W holistycznym ujęciu zwraca się uwagę na:
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 · technologię;
 · kulturę organizacyjną;
 · zarządzanie.

Zależności pomiędzy tymi czynnikami przedstawia schemat (zob. rys. 10).

Rysunek 10. Trzy filary kształtowania organizacji 

Źródło: [Maruta 2017, s. 13].

Zamieszczone poniżej diagramy pokazują zarówno czynniki sukcesu zastosowania 
Agile w  zarządzaniu projektami, jak i  niepowodzeń (zob. rys. 11 i  rys. 12). Wśród tych 
pierwszych największe znaczenie mają: zaangażowanie użytkowników, wsparcie kie-
rownictwa wykonawczego oraz jasne deklaracje wymagań, natomiast do porażki w tym 
zakresie najbardziej przyczyniają się: niedokładne sformułowanie wymagań, brak zaan-
gażowania użytkowników, brak środków a także nierealistyczne oczekiwania.
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Rysunek 11. Czynniki sukcesu zastosowania Agile w zarządzaniu projektami 

Źródło: [Biardzka 2015, s. 30].

Rysunek 12. Czynniki niepowodzeń zastosowania Agile w zarządzaniu projektami 

Źródło: [Biardzka 2015, s. 31].
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Metodologia

Celem pracy jest analiza możliwości użycia Agile w zarządzaniu projektami w sektorze 
publicznym. Metodologia odnosi się do tego zagadnienia – zostało ono rozłożone na 
szczegółowe problemy, postawiono wstępne hipotezy, tworząc w ten sposób podstawę 
do przeprowadzenia badania. 

Główny problem badawczy został sformułowany w postaci następującego pytania: 
Jakie są korzyści wykorzystania Agile w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym?

Badanie zostało przeprowadzone w 2 organizacjach z sektora publicznego. Analiza 
obejmowała odpowiedzi 15 respondentów – zarówno pracowników firm, jak i członków 
ich kierownictwa. 

W celu poznania potencjału Agile w sektorze publicznym przeprowadzono badania 
za pomocą kwestionariusza ankiety. 

Wyniki

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia wyniki zbiorcze przeprowadzonego bada-
nia, jest też prezentacją zastosowanej metodologii, gdyż zawiera wszystkie zamieszczo-
ne w kwestionariuszu pytania i hipotezy, o ustosunkowanie do których byli proszeni re-
spondenci (zob. tab. 1). 

Tabela 1. Wyniki zbiorcze badania 
Kryterium badania Wyniki 

Poprawność zarządzania projektami  
w ujęciu tradycyjnym

Tak – 20%
Nie – 50%
Nie wiem – 30%

Występowanie problemów w tradycyj-
nym zarządzaniu projektami

Tak – 80%
Nie – 10%
Nie wiem – 10%

Znajomość metodyki Agile
Tak – 80%
Nie – 10%
Nie wiem – 10%

Potencjał wykorzystania Agile w sekto-
rze publicznym 

Wysoki – 90%
Średni – 5%
Niski – 5%

Korzyści wynikające z wdrożenia Agile
Często – 70%
Rzadko – 20%
Nigdy – 10%

Skrócenie czasu projektów 
Często – 60%
Rzadko – 30%
Nigdy – 10%

Poprawa kultury organizacyjnej  
w wyniku Agile

Tak – 80%
Nie – 10%
Nie wiem – 10%
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Redukcja ryzyka integracyjnego
Tak – 80%
Nie – 10%
Nie wiem – 10%

Krótkie iteracje jako korzyści  
techniczne

Tak – 60%
Nie – 20%
Nie wiem – 20%

Krótkie iteracje jako kontrola jakości 
Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Agile jako zapobieganie gromadze-
niu dużego backlogu prac nad popra-
wą wad

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Agile zapewnia szybszą informację 
zwrotną

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Usprawnienie dokumentacji poprzez 
Agile

Tak        – 70%
Nie – 20%
Nie wiem – 10%

Usprawnienie działalności organizacji 
w wyniku Agile

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Wzrost efektywności działań w sekto-
rze publicznym 

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Rozwiązanie problemów technologicz-
nych w sektorze publicznym poprzez 
Agile

Tak – 100%
Nie – 0%
Nie wiem – 0%

Lepsze wykorzystanie posiadanej  
wiedzy w sektorze publicznym

Tak – 60%
Nie – 20%
Nie wiem – 20%

Większa elastyczność w zakresie wdra-
żania zmian w sektorze publicznym 

Tak – 70%
Nie – 10%
Nie wiem – 20%

Agile jako potencjał rozwojowy orga-
nizacji

Tak – 80%
Nie – 10%
Nie wiem – 10%

Agile jako usprawnienie organizacji
Tak – 90%
Nie – 10%
Nie wiem – 0%

Agile jako pozbycie się marnotrawstwa 
Tak – 70%
Nie – 10%
Nie wiem – 20%

Agile jako poprawa efektywności 
Tak – 90%
Nie – 10%
Nie wiem – 0%

Agile jako szybszy zwrot poniesione-
go wkładu 

Tak – 50%
Nie – 20%
Nie wiem – 30%

Agile jako poprawa jakości 
Tak – 70%
Nie – 10%
Nie wiem – 20%

Agile jako zwiększenie konkurencyj-
ności 

Tak – 90%
Nie – 10%
Nie wiem – 0%
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Agile jako zapewnienie terminowości 
Tak – 70%
Nie – 10%
Nie wiem – 20%

Agile jako wsparcie potencjału pracow-
niczego 

Tak – 60%
Nie – 20%
Nie wiem – 20%

Agile jako przyszłość sektora publicz-
nego 

Tak – 70%
Nie – 10%
Nie wiem – 20%

Sektor publiczny wymaga usprawnie-
nia poprzez Agile

Tak – 70%
Nie – 10%
Nie wiem – 20%

Sektor publiczny skorzysta na wdroże-
niu Agile

Tak – 80%
Nie – 10%
Nie wiem – 10%

Sektor publiczny powinien wykorzysty-
wać technologie Agile

Tak – 70%
Nie – 10%
Nie wiem – 20%

Sektor publiczny osiągnie większą ter-
minowość w wyniku zastosowania  
Agile

Tak – 80%
Nie – 10%
Nie wiem – 10%

Sektor publiczny zwiększy zadowole-
nie personelu w wyniku koncepcji Agile

Tak – 60%
Nie – 20%
Nie wiem – 20%

Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowa analiza odpowiedzi wskazuje na to, że poprawność zarządzania pro-
jektami w ujęciu tradycyjnym potwierdza jedynie 20% respondentów, natomiast aż 50% 
z  nich było przeciwnego zdania. Zwraca też uwagę wysoki odsetek, wynoszący 30%, 
pracowników niemających zdania na ten temat (zob. tab. 2). 

Tabela 2. Poprawność zarządzania projektami w ujęciu tradycyjnym

Poprawność procesów operacyjnych 
w biurze wielobranżowym projektów

Wyniki 
[w %]

Tak 20

Nie 50

Nie wiem 30

Źródło: opracowanie własne.

Występowanie problemów w tradycyjnym zarządzaniu projektami potwierdza 80% 
badanych (zob. tab. 3). Widać zatem, iż obecne działania w  sektorze publicznym nie 
gwarantują wysokiej efektywności. 
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Tabela 3. Występowanie problemów w tradycyjnym zarządzaniu projektami
Występowanie problemów w trady-
cyjnym zarządzaniu projektami

Wyniki
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Tematykę Agile zna 80% badanych (zob. tab. 4). Oznacza to, iż posiadają oni niezbęd-
ną wiedzę, która pozwoli dokładniej zastosować tę filozofię w organizacji lub też stoso-
wać się do jej zasad. 

Tabela 4. Znajomość metodyki Agile

Znajomość metodyki Agile Wyniki 
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Potencjał wykorzystania Agile w sektorze publicznym jest zdaniem respondentów 
wysoki – wskazało taką odpowiedź 90% badanych, zaledwie 5% uznało go za niski i ty-
leż samo, bo 5%, za średni (zob. tab. 5).

Tabela 5. Potencjał wykorzystania Agile w sektorze publicznym
Potencjał        wykorzystania Agile  
w sektorze publicznym

Wyniki
[w %]

Wysoki 90

Średni 5

Niski 5

Źródło: opracowanie własne.

Korzyści wynikające z wdrożenia Agile ujawniają się zdaniem respondentów często 
– takiej odpowiedzi udzieliło 70%, natomiast 20% z nich uznało, że rzadko i tylko 10% 
stwierdziło, że nigdy (zob. tab. 6). Widać w związku z tym, iż to właśnie głównie Agile 
wspomaga codzienną pracę w objętych badaniem firmach. 
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Tabela 6. Korzyści wynikające z wdrożenia Agile

Korzyści wynikające z wdrożenia  
Agile

Wyniki
[w %]

Często 70

Rzadko 20

Nigdy 10

Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa badanych, bo aż 60%, uznało, że stosowanie Agile przynosi często 
skrócenie czasu realizacji projektów, 30% z nich stwierdziło, że dzieje się tak rzadko i tyl-
ko w opinii 10% – nigdy (zob. tab. 7). Można zatem uznać, że w wyniku zastosowania Agi-
le widoczne jest znaczne skrócenie czasu realizacji projektów, co wpływa korzystnie na 
terminowość i efektywność pracy oraz osiągane wyniki. 

Tabela 7. Skrócenie czasu realizacji projektów

Skrócenie czasu realizacji projektów Wyniki 
[w %] 

Często 60

Rzadko 30

Nigdy 10

Źródło: opracowanie własne.

Agile zdaniem 80% badanych prowadzi do poprawienia kultury organizacyjnej (zob. 
tab. 8). Wskazuje to na możliwość znacznego usprawnienia organizacji dzięki wykorzy-
staniu metodyk Agile. 

Tabela 8. Poprawa kultury organizacyjnej w wyniku Agile
Poprawa kultury organizacyjnej  
w wyniku Agile

Wyniki
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Redukcja ryzyka integracyjnego jest korzystna dla organizacji. Jej występowanie 
w badanych firmach potwierdza 80% respondentów (zob. tab. 9). 
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Tabela 9. Redukcja ryzyka integracyjnego

Redukcja ryzyka integracyjnego Wyniki 
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Krótkie iteracje należy potraktować jako korzyści techniczne, w ten też sposób oce-
nia je 60% respondentów (zob. tab. 10). 

Tabela 10. Krótkie iteracje jako korzyści techniczne
Krótkie iteracje jako korzyści  
techniczne

Wyniki
[w %]

Tak 60

Nie 20

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

Krótkie iteracje sprzyjają poprawie kontroli jakości, na co wskazuje 90% badanych 
(zob. tab. 11). Należy podkreślić, że jest to zjawisko korzystne dla organizacji.

Tabela 11. Krótkie iteracje jako kontrola jakości

Krótkie iteracje jako kontrola jakości Wyniki 
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Agile to także zapobieganie gromadzeniu dużego backlogu prac nad poprawą wad 
– potwierdziło to 90% badanych (zob. tab. 12). Dostrzegają oni pozytywne oddziaływa-
nie Agile na funkcjonowanie organizacji.

Wykorzystanie Agile w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym



90

Tabela 12. Agile jako zapobieganie gromadzeniu dużego backlogu prac nad  
poprawą wad

Agile jako zapobieganie gromadzeniu 
dużego backlogu prac nad poprawą wad

Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10%

Źródło: opracowanie własne.

Agile według 90% badanych gwarantuje także uzyskiwanie szybkiej informacji 
zwrotnej (zob. tab. 13). Należy zauważyć, że taki stan rzeczy sprzyja kontroli jakości w or-
ganizacji. 

Tabela 13. Agile zapewnia szybszą informację zwrotną
Agile zapewnia szybszą informację 
zwrotną

Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Usprawnienie dokumentacji poprzez Agile jest wymierną korzyścią, na co wskazuje 
70% badanych (zob. tab. 14). Ich zdaniem rozwiązanie to jest usprawnieniem codziennej 
działalności organizacji. 

Tabela 14. Usprawnienie dokumentacji poprzez Agile
Usprawnienie dokumentacji poprzez 
Agile

Wyniki
[w %]

Tak 70

Nie 20

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Agile pozwala na usprawnienie działalności organizacji, co potwierdziło 90% bada-
nych (zob. tab. 15). Wpływa to zarówno na ogólne jej funkcjonowanie, osiąganie celów, 
jak i uzyskiwanie konkretnych wyników finansowych.
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Tabela 15. Usprawnienie działalności organizacji w wyniku Agile

Usprawnienie działalności organizacji 
w wyniku Agile

Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Wzrost efektywności działań w sektorze publicznym w wyniku zastosowania Agile 
dostrzega 90% badanych (zob. tab. 16). Jest to ich zdaniem duży potencjał, który należa-
łoby wykorzystać w przyszłości.

Tabela 16. Wzrost efektywności działań w sektorze publicznym

Wzrost efektywności działań w sektorze 
publicznym

Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Warto zauważyć, że rozwiązanie problemów technologicznych w sektorze publicz-
nym poprzez Agile potwierdza 100% respondentów (zob. tab. 17). Są oni przekonani 
o pozytywnym wpływie Agile na prosperowanie organizacji. 

Tabela 17. Rozwiązanie problemów technologicznych w  sektorze publicznym  
poprzez Agile

Rozwiązanie problemów technologicznych 
w sektorze publicznym poprzez Agile

Wyniki
[w %]

Tak 100

Nie 0

Nie wiem 0

Źródło: opracowanie własne.

Według 60% badanych Agile pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanej wiedzy 
w sektorze publicznym, przeciwnego zdania było 20% badanych, zaś nie wiedziało, jak 
odnieść się do tej kwestii także 20% z nich (zob. tab. 18).
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Tabela 18. Lepsze wykorzystanie posiadanej wiedzy w sektorze publicznym
Lepsze wykorzystanie posiadanej 
wiedzy w sektorze publicznym

Wyniki
[w %]

Tak 60

Nie 20

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

Większa elastyczność w  zakresie wdrażania zmian w  sektorze publicznym została 
potwierdzona przez 70% badanych (zob. tab. 19). Widać w związku z tym, iż Agile jest 
skutecznym rozwiązaniem wpływającym na ogólną działalność organizacji. 

Tabela 19. Większa elastyczność w zakresie wdrażania zmian w sektorze publicznym
Większa elastyczność w zakresie 
wdrażania zmian w sektorze  
publicznym

Wyniki
[w %]

Tak 70

Nie 10

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

Agile gwarantuje według 80% badanych potencjał rozwojowy organizacji (zob. tab. 
20). Oznacza to, iż oddziałuje na najważniejsze funkcje, umożliwiając odpowiednie jej 
działanie.

Tabela 20. Agile jako potencjał rozwojowy organizacji

Agile jako potencjał rozwojowy  
organizacji

Wyniki
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Agile w opinii 90% badanych jest sposobem na usprawnienie organizacji (zob. tab. 
21). Wpływa na jej procesy, ale także wykonywanie projektów w danym czasie. 
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Tabela 21. Agile jako usprawnienie organizacji

Agile jako usprawnienie organizacji Wyniki
[w  %]

Tak 90

Nie 10

Nie wiem 0

Źródło: opracowanie własne.

Agile służy pozbywaniu się marnotrawstwa, co potwierdziło 70% badanych (zob. tab. 
22). Umożliwia tym samym niwelowanie zbędnych procesów, przedmiotów i działań.

Tabela 22. Agile jako pozbycie się marnotrawstwa

Agile jako pozbycie się marnotrawstwa Wyniki 
[w %]

Tak 70

Nie 10

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

Agile w opinii 90% badanych służy poprawie efektywności (zob. tab. 23). Jest to więc 
korzystne rozwiązanie dla organizacji.

Tabela 23. Agile jako poprawa efektywności

Agile jako poprawa efektywności Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 10

Nie wiem 0

Źródło: opracowanie własne.

Według 50% badanych Agile zapewnia szybszy zwrot poniesionego wkładu począt-
kowego, przeciwnego zdania było 20% badanych, a niepewnych co do tego – 30% (zob. 
tab. 24).
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Tabela 24. Agile jako szybszy zwrot poniesionego wkładu

Agile jako szybszy zwrot poniesionego 
wkładu

Wyniki 
[w %]

Tak 50

Nie 20

Nie wiem 30

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem 70% badanych Agile przynosi poprawę jakości, przeciwnego zdania było 
10% badanych, a nie wiedziało, jak odnieść się do tej hipotezy 20% z nich (zob. tab. 25).

Tabela 25. Agile jako poprawa jakości

Agile jako poprawa jakości Wyniki
[w %]

Tak 70

Nie 10

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

Warto podkreślić, że w opinii zdecydowanej większości, bo 90% badanych, Agile za-
pewnia zwiększanie konkurencyjności, przeciwnego zdania było jedynie 10% respon-
dentów (zob. tab. 26).

Tabela 26. Agile jako zwiększenie konkurencyjności

Agile jako zwiększenie konkurencyjności Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 10

Nie wiem 0

Źródło: opracowanie własne.

Według 70% badanych Agile gwarantuje zapewnienie terminowości, przeciwnego 
zdania było 10% badanych, a niepewnych co do tej hipotezy było 20% z nich (zob. tab. 
27).
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Tabela 27. Agile jako zapewnienie terminowości

Agile jako zapewnienie terminowości Wyniki
[w %]

Tak 70

Nie 10

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem 70% badanych Agile zapewnia wsparcie potencjału pracowniczego, prze-
ciwnego zdania było 20% badanych, zaś 20% nie miało zdania na ten temat (zob. tab. 28).

Tabela 28. Agile jako wsparcie potencjału pracowniczego

Agile jako wsparcie potencjału  
pracowniczego

Wyniki
[w %]

Tak 70

Nie 20

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

W opinii 70% badanych Agile to przyszłość sektora publicznego, przeciwnego zdania 
było 10% badanych, a niepewność co do tej hipotezy wyraziło 20% z nich (zob. tab. 29).

Tabela 29. Agile jako przyszłość sektora publicznego

Agile jako przyszłość sektora  
publicznego

Wyniki 
[w %]

Tak 70

Nie 10

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

Większość badanych, bo 70%, uważa, że sektor publiczny wymaga usprawnień po-
przez Agile, przeciwnego zdania było 10%, a nie wiedziało jak ustosunkować się do tego 
stwierdzenia 20% (zob. tab. 30).
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Tabela 30. Sektor publiczny wymaga usprawnienia poprzez Agile

Sektor publiczny wymaga  
usprawnienia poprzez Agile

Wyniki
[w %]

Tak 70

Nie 10

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

Według 80% badanych sektor publiczny skorzysta na wdrożeniu Agile, przeciwne-
go zdania było 10% badanych, a nie wiedziało, czy tak będzie 10% z nich (zob. tab. 31).

Tabela 31. Sektor publiczny skorzysta na wdrożeniu Agile
Sektor publiczny skorzysta na  
wdrożeniu Agile

Wyniki
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem większości badanych sektor publiczny powinien wykorzystać technolo-
gię Agile – uznało tak 70% ankietowanych, przeciwnego zdania było 10%, a niepewność 
w tej kwestii wyraziło 20% z nich (zob. tab. 32).

Tabela 32. Sektor publiczny powinien wykorzystywać technologie Agile
Sektor publiczny powinien  
wykorzystywać technologie Agile

Wyniki
[w %]

Tak 70

Nie 10

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

W opinii 80% sektor publiczny osiągnie większą terminowość w wyniku zastosowa-
nia Agile, przeciwnego zdania było 10% badanych i tyle samo, bo 10%, nie wiedziało, jak 
ocenić taką hipotezę (zob. tab. 33).
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Tabela 33. Sektor publiczny osiągnie większą terminowość w  wyniku zastosowania 
Agile

Sektor publiczny osiągnie większą 
terminowość w wyniku  
zastosowania Agile

Wyniki 
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Również większość badanych, bo 70% z  nich, uznało, że w  sektorze publicznym 
zwiększy się zadowolenie personelu w wyniku stosowania filozofii Agile, przeciwnego 
zdania było 10% badanych, a niepewność w tym zakresie odczuwało 20% (zob. tab. 34).

Tabela 34. Sektor publiczny zwiększy zadowolenie personelu w  wyniku koncepcji  
Agile

Sektor publiczny zwiększy zadowolenie 
personelu w wyniku koncepcji Agile

Wyniki
[w %]

Tak 70

Nie 10

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie

Celem pracy była analiza możliwości użycia Agile w zarządzaniu projektami w sektorze 
publicznym. Metodologia została dostosowana do tego typu zagadnienia – zostało ono 
rozłożone na poszczególne problemy, sformułowano też hipotezy, tworząc w ten sposób 
podstawę do przeprowadzenia badania. 

Badanie zostało przeprowadzone w  2 organizacjach z  sektora publicznego. Anali-
za obejmowała 15 respondentów – zarówno pracowników firmy, jak i członków ich kie-
rownictwa. 

Główne wnioski z pracy są następujące:
 · Sektor publiczny osiągnie większą terminowość w wyniku zastosowania Agile – taką 

opinię wyraziło aż 80% badanych, przeciwnego zdania było jedynie 10% badanych, 
a niepewność w tym zakresie wyraziło również tylko 10% respondentów.
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 · Badanie potwierdziło, że Agile zapewnia większą elastyczność w zakresie wdrażania 
zmian w sektorze publicznym – tak uznało 70% badanych. Widać zatem, iż Agile jest 
skutecznym rozwiązaniem wpływającym na ogólną działalność organizacji. 
 · Sektor publiczny powinien wykorzystać technologie Agile – 70% badanych było 

tego zdania, przeciwną opinię wyraziło 10%, a niepewność w tym zakresie wyraziło 
20% respondentów.
 · Agile to wsparcie potencjału pracowniczego – potwierdziło taką opinię 70% bada-

nych, przeciwnego zdania było 20% badanych, a  niepewnych odpowiedzi udzieliło 
20%.
 · Sektor publiczny skorzysta na wdrożeniu Agile – tak stwierdziło 80% respondentów, 

przeciwnego zdania było 10% badanych, a niepewność okazało 10% z nich.
 · Agile służy poprawie efektywności, i jest korzystnym rozwiązaniem dla organizacji – 

uznało tak aż 90% badanych.
 · Agile gwarantuje potencjał rozwojowy organizacji, oznacza to, iż model ten oddzia-

łuje na najważniejsze funkcje, prowadząc do odpowiedniego organizowania działal-
ności – potwierdziło taką hipotezę 90% badanych.
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Wstęp

Organizacje wprowadzające Lean Management starają się dokładnie stosować do zawar-
tych w nim zasad. Zdarza się jednak, iż zasady te nie są w pełni rozumiane, a stosowana fi-
lozofia jest w pewnym wymiarze wybrakowana. Dobrym rozwiązaniem wspierającym or-
ganizację jest wykorzystanie Lean Sensei, co szczególnie zyskuje na znaczeniu w dobie 
Covid-19.

Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania w czasie pandemii Lean Sensei 
w  usprawnianiu przedsiębiorstw zorientowanych na Lean Management. Metodologia 
odnosi się do tego zagadnienia – zostało ono rozłożone na szczegółowe problemy, sfor-
mułowano wstępne hipotezy, co dało podstawę do przeprowadzenia badania. 

Praca składa się z  kilku części. W  pierwszej z  nich analizowane są główne pojęcia 
i uwarunkowania związane z tematem (ewolucja Lean, Lean Management i Lean Sensei). 
Druga część pracy zawiera omówienie metodologii, pokazane w niej zostały również kie-
runki badawcze, a trzecia dotyczy analizy usprawnienia organizacji Lean poprzez zasto-
sowanie Lean Sensei.

Główny problem badawczy jest następujący: Jakie są możliwości wykorzystania 
w dobie Covid-19 Lean Sensei w usprawnianiu organizacji wykorzystujących Lean Ma-
nagement?

Ewolucja Lean

Rozwój Lean jest związany z następującymi po sobie zmianami technicznymi i naukowy-
mi [Pawłowski E., Pawłowski K., Trzcieliński 2010, s. 5]. Nowe uwarunkowania wpłynęły na 
ład organizacyjny, oddziałując na podejście do produkcji, struktur organizacyjnych i pro-
cesów informacyjno-decyzyjnych. 

Genezy Lean Management upatruje się w latach 20. XX wieku, gdy starano się uzy-
skać coraz wyższą efektywność. W wyniku tego powstał cykl wytwarzania dóbr [Świtek 
2016, s. 158]. Odwołano się wówczas do koncepcji W.A. Shewharta, w której jej twórca, 
systematyzując proces wytwarzania, wskazał trzy kroki – specyfikację, produkcję oraz in-
spekcję (zob. rys. 1) [Shewhart 1939, p. 45; Stone 2002, p. 16].
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Rysunek 1. Cykl Shewharta 

Źródło: [Stone 2002, p. 16].

Model W.A. Shewharta został zaprezentowany w 1939 roku – ukazywał on istniejące 
w organizacjach korelacje za pomocą koła (zob. rys. 2) [Shewhart 1939, p. 45; Stone 2002, 
p. 17]. Na tej podstawie określono dalsze uwarunkowania i filozofie przypisywane Lean.

Rysunek 2. Koło Shewharta 

Źródło: [Stone 2002, p. 17].

II wojna światowa wymusiła wiele zmian i zainicjowała doskonalenie gospodarki [Szy-
monik 2006, s. 11]. W 1950 roku powstał model W.E. Deminga, w którym te zmiany zna-
lazły odzwierciedlenie (zob. rys. 3) [Świtek 2016, ss. 158–170]. W stosunku do propozycji 
W.A. Shewharta zmiana polega na tym, że w kroku trzecim W.E. Deming kontrolowanie 
zmienił na sprzedaż i cykl rozbudował o przeprojektowanie wynikające z analizy sprze-
daży, czyli reakcji klientów na produkt (zob. rys. 3). 
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Rysunek 3. Model Deminga 

Źródło: [Szymonik 2006, s. 11].

Od tego momentu zmieniło się podejście zarówno do zarządzania, projektowania, 
produkcji, jak i sprzedaży. Zorientowano się na doskonalenie jakości. W 1951 roku po-
wstało tzw. koło Deminga, w którym na etapie przeprojektowania uwzględnia się rów-
nież przeprowadzenie badań rynkowych (zob. rys. 4).

Rysunek 4. Koło Deminga 

 

Źródło: [Świtek 2016, ss. 158–170].
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Cykl ciągłego doskonalenia, czyli cykl PDCA był, kolejnym etapem w rozwoju Lean, 
pozwalał na nowe spojrzenie na wiedzę i minimalizowanie marnotrawstwa w organiza-
cji (zob. rys. 5). 

Rysunek 5. Cykl PDCA – cykl ciągłego doskonalenia 

Źródło: [Świtek 2016, ss. 158–170].

Wśród prekursorów Lean inicjatorem rozwiązań, które potem stały się podstawą 
Lean Management był T. Ohno (zob. rys. 6). Swoje doświadczenia w  zarządzaniu opi-
sał w kilku publikacjach, a jego pomysły wykorzystano w zarządzie Toyoty [Walentyno-
wicz 2013, s. 33]. 

Lean Sensei i możliwości jego wykorzystania w zarządzaniu organizacją



106

Rysunek 6. Prekursorzy Lean

Źródło: [Pawłowski E., Pawłowski K., Trzcieliński 2010, s. 11].

Jeszcze w latach 80. XX wieku Lean wykorzystywano tylko w Japonii, z czasem jed-
nak popularność tej koncepcji rosła, co spowodowało jej ekspansję zagraniczną. Rozwią-
zania te upowszechniły się na Zachodzie, zaczęły się też pojawiać publikacje naukowe 
odnoszące się do filozofii Lean, w tym The Machine that Changed the World J.P. Womacka, 
D.T. Jonesa i D. Roosa [Womack, Jones, Roos 1990; Walentynowicz 2013, s. 34]. W latach 
90. XX wieku koncepcja ta zaczęła pojawiać się powoli w Polsce. Pierwsza pozycja na-
ukowa związana z nią ukazała się w 2001 roku i było to tłumaczenie na język polski pra-
cy Lean Thinking J.P. Womacka i D.T. Jonesa [Womack, Jones 1996; Horbal 2010, ss. 50–51]. 

Bardzo interesujące jest przeanalizowanie rozwoju Lean na przestrzeni czasu [Co-
oper, Slagmulder 1997, p. 257]. Zamieszczony poniżej diagram umożliwia prześledze-
nie ewolucji Lean Manufacturing, koncepcji opierającej się na tych samych zasadach co 
Lean Management, tyle że dotyczącej ściśle produkcji (zob. rys. 7).
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Rysunek 7. Rozwój Lean Manufacturing w skali czasu

 

Źródło: [https://www.researchgate.net/figure/Sustainable-Manufacturing-Rys-1-Zrownowazona-

produkcja_fig2_285926157, dostęp: 03.03.2021].

Doskonalenie procesów organizacyjnych wpływało w  wysokim stopniu na wydaj-
ność i produktywność. Ewolucja wskazuje na przejście od necessary evil do competitive 
factor (zob. rys. 8).

Rysunek 8. Ewolucja w utrzymaniu ruchu

Źródło: [https://www.researchgate.net/figure/The-evolution-of-maintenance-on-a-time-perspective-

Rys-2-Ewolucja-w-postrzeganiu_fig1_285926157, dostęp: 03.03.2021].
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Definicja i istota Lean Management 

Co do zasady można stwierdzić, że Lean jest sposobem zorientowania się na klienta, któ-
ry prowadzi jednocześnie do usprawnienia organizacji poprzez niwelowanie marnotraw-
stwa [Ulrych 2018, s. 71]. Istnieje wiele definicji tej filozofii zarządzania (zob. tab. 1).

Tabela 1. Definicje Lean – przegląd
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Źródło: [Ulrych 2018, ss. 70–71].

Lean Management jest filozofią japońską, która wpływa na poziom efektywności, 
oddziałując na ograniczenie nadprodukcji [Czyż-Giazda 2015, s. 11]. Rozwiązanie to ma 
na celu kształtowanie odpowiednich relacji z dostawcami i klientami [Czerska 2014, ss. 
10–25]. Lean Management pozwala organizacji na oszczędność przy jednoczesnym za-
pewnieniu satysfakcji nabywców [George 2002, s. 4]. Tak właśnie można również scha-
rakteryzować istotę tej koncepcji.
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Do istoty Lean odwołują się także polskie definicje (zob. tab. 2).

Tabela 2. Definicje Lean – przegląd (polskie publikacje) 
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Źródło: [Walentynowicz 2013, s. 38].

Lean Management zawiera w  sobie wiele rozmaitych rozwiązań i  technik, które 
zwiększają efektywność, ograniczając jednocześnie marnotrawstwo i  liczbę popełnia-
nych błędów [Lisiński, Ostrowski 2006, ss. 69–71]. Można tę koncepcję potraktować tak-
że jako wizję, która pozwala na ciągłe doskonalenie [Walentynowicz 2013, s. 39].

Lean Management służy ograniczaniu marnotrawstwa, które występuje w postaci:
 · nadprodukcji;
 · nadwartości;
 · braków produkcyjnych;
 · zbędnych zapasów;
 · zbędnego przetwarzania.

Zastosowanie tej filozofii w zarządzaniu organizacją pozwala zwiększyć jej wartość 
dodaną (zob. rys. 9). 
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Rysunek 9. Wartość dodana a marnotrawstwo 

Źródło: [Walentynowicz 2013, s. 43].

Lean Sensei 

Sensei odnosi się do mitycznej postaci, będącej połączeniem: 
 · nauczyciela;
 · mentora;
 · trenera [Balle, Charter, Coignet i in. 2010, s. 12].

Lean Sensei obejmuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też praktykę postępowania 
wykorzystywaną w danej sytuacji. 

Sensei to określenie osoby, która pomaga rozwijać się innym poprzez zachęcanie do 
doskonalenia, ale również przekraczania pewnych granic (zob. rys. 10). 
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Rysunek 10. Sensei – znaczenie

Źródło: [Balle i in. 2019, s. 19].

Takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie danej sytuacji, co sprzyja rozwiązy-
waniu problemów. W Lean Sensei chodzi tym samym o otwarcie się na działania, które 
będąc dużo bardziej efektywne, gwarantują jednocześnie dodatkową wartość dodaną. 
Przejście związanych z tym transformacji wymaga zmiany siebie samego [Balle, Charter, 
Coignet i in. 2019, p. 12].

Lean Sensei staje się w ten sposób skutecznym sposobem ciągłego doskonalenia lu-
dzi. Sensei towarzyszy pracownikom w miejscu pracy, zwiększając doświadczenie wła-
sne pracowników. Wsparcie ze strony jednostki posiadającej dużą wiedzę i doświadcze-
nie umożliwia wprowadzenie danego pracownika w świat filozofii japońskiej, co pozwa-
la mu usprawnić własną pracę. 

Metodologia

Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania Lean Sensei w usprawnianiu przedsię-
biorstw zorientowanych na Lean Management. Metodologia w odniesieniu do tego za-
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gadnienia polegała na rozłożeniu go na szczegółowe problemy i sformułowaniu wstęp-
nych hipotez, które stworzyły podstawę do przeprowadzenia badania. 

Główny problem badawczy sformułowano w następujący sposób: Jakie są możliwo-
ści wykorzystania Lean Sensei w usprawnianiu organizacji w pięciu przedsiębiorstwach 
stosujących Lean Management? 

Analiza obejmowała odpowiedzi udzielone przez 15 respondentów z 5 organizacji – 
zarówno pracowników, jak i członków kierownictwa badanych firm. W celu poznania po-
tencjału wykorzystania Lean Sensei przeprowadzono badania, stosując kwestionariusz 
ankiety. Zawarto w nim pytania dotyczące szczegółowych aspektów tej koncepcji. Po-
równanie wyników pozwoliło uzyskać odpowiedź na podstawowe pytanie badawcze.

Wyniki przeprowadzonego badania

W zamieszczonej poniżej tabeli zaprezentowano wyniki zbiorcze przeprowadzonego ba-
dania (zob. tab. 3). Analiza kryteriów pozwala prześledzić metodologię badania, tj. po-
znać pytania oraz hipotezy będące jego podstawą i które zostały zamieszczone w kwe-
stionariuszu ankiety.

Tabela 3. Wyniki zbiorcze przeprowadzonego badania 

Kryterium badania Wyniki 

Efektywność Lean Management 
Wysoka – 60%
Średnia – 30%
Niska – 10%

Chęć usprawnienia Lean  
Management

Tak – 80%
Nie – 20%
Nie wiem – 0%

Znajomość Lean Management
Tak – 80%
Nie – 20%
Nie wiem – 0%

Znajomość pojęcia Lean Sensei
Tak – 10%
Nie – 70%
Nie wiem – 20%

Chęć wdrożenia Lean Management 
przy wsparciu osoby doświadczonej 

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Potencjał Lean Sensei jako dążenie 
do zrozumienia filozofii japońskiej 

Tak – 80%
Nie – 20%
Nie wiem – 0%

Potrzeba zmian w organizacji 
Tak – 80%
Nie – 10%
Nie wiem – 10%

Występowanie marnotrawstwa, które 
należy zlikwidować 

Tak – 80%
Nie – 10%
Nie wiem – 10%
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Marnotrawstwo w formie zbędnych 
procesów 

Tak – 70%
Nie – 5%
Nie wiem – 25%

Marnotrawstwo w formie zbędnych 
przedmiotów na stanowisku 

Tak – 90%
Nie – 10%
Nie wiem – 0%

Marnotrawstwo w formie  
nadprodukcji 

Tak – 40%
Nie – 20%
Nie wiem – 40%

Potencjał Lean Sensei
Wysoki – 80%
Średni – 10%
Niski – 10%

Braki kadrowe w Lean Management 
Tak – 50%
Nie – 20%
Nie wiem – 30%

Potrzeba wsparcia organizacji  
dodatkowym doświadczeniem 

Tak – 90%
Nie – 10%
Nie wiem – 0%

Poziom rozumienia koncepcji Lean 
Management

Wysoki – 10%
Średni – 10%
Niski – 80%

Nastawienie na podnoszenie jakości 
Tak – 60%
Nie – 20%
Nie wiem – 20%

Potrzeba inicjowania zmian
Tak – 90%
Nie – 10%
Nie wiem – 0%

Zmiana kultury organizacyjnej 
Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei jako usprawnienie  
organizacji 

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei jako zapewnienie  
wartości dodanej

Tak – 80%
Nie – 10%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei jako forma wsparcia  
organizacyjnego

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei jako doradztwo  
w zakresie wdrażania Lean

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei jako innowacyjne  
rozwiązanie dla firm wdrażających 
Lean Management

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei jako większy potencjał 
organizacji szczupłej

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei jako innowacja  
w zarządzaniu 

Tak – 80%
Nie – 10%
Nie wiem – 10%
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Lean Sensei zwiększa efektywność 
Lean

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei wyjaśnia procedurę 
 i wprowadza harmonogram działań 

Tak – 60%
Nie – 30%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei jest znaczną korzyścią 
dla organizacji 

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei zwiększy efektywność 
Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei usprawni proces  
obsługi klientów 

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei wpłynie na podejście 
pracowników 

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei zwiększy wzajemne  
zaufanie

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Lean Sensei zapewni przewagę  
konkurencyjną

Tak – 90%
Nie – 0%
Nie wiem – 10%

Źródło: opracowanie własne. 

Warto zwrócić uwagę na odpowiedzi respondentów dotyczące najbardziej istotnych 
zagadnień związanych z badanym problemem. I tak według większości respondentów 
efektywność Lean Management jest wysoka – tak odpowiedziało 60% badanych, 30% 
stwierdziło, że jest średnia, a 20% uznało, iż jest niska (zob. tab. 4). Można zatem powie-
dzieć, że w opinii respondentów rozwiązanie to zwiększa możliwości organizacji i ko-
rzystnie na nią wpływa. 

Tabela 4. Efektywność Lean Management

Efektywność Lean Management Wyniki
[w %]

Wysoka 60

Średnia 30

Niska 20

Źródło: opracowanie własne.
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Zwraca także uwagę wyrażona przez zdecydowaną większość, bo aż 80% respon-
dentów, chęć usprawnienia Lean Management (zob. tab. 5). Oznacza to, że dostrzegają 
oni w tej koncepcji pewne uchybienia i problemy, które trzeba usunąć i rozwiązać. 

Tabela 5. Chęć usprawnienia Lean Management

Chęć usprawnienia Lean Management Wyniki 
[w %]

Tak 80

Nie 20

Nie wiem 0

Źródło: opracowanie własne.

Na podkreślenie zasługuje również dobra znajomość koncepcji Lean Management – 
zna ją 80% badanych, dotyczy to zarówno wiedzy teoretycznej, jak i ogólnych zasad sto-
sowanej w organizacji praktyki (zob. tab. 6). 

Tabela 6. Znajomość Lean Management

Znajomość Lean Management Wyniki 
[w %]

Tak 80

Nie 20

Nie wiem 0

Źródło: opracowanie własne.

Dla porównania warto zwrócić uwagę na bardzo niską znajomość pojęcia Lean Sen-
sei – jedynie 10% respondentów potwierdziło rozpoznanie tego terminu (zob. tab. 7). 

Tabela 7. Znajomość pojęcia Lean Sensei

Znajomość pojęcia Lean Sensei Wyniki
[w %]

Tak 10

Nie 70

Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.

Lean Sensei i możliwości jego wykorzystania w zarządzaniu organizacją



118

Natomiast chęć wdrażania Lean Management przy wsparciu osoby doświadczonej 
potwierdziło 90% badanych (zob. tab. 8). Zdecydowana większość respondentów zatem 
odczuwa potrzebę pomocy w tym zakresie.

Tabela 8. Chęć wdrażania Lean Management przy wsparciu osoby doświadczonej

Chęć wdrażania Lean Management 
przy wsparciu osoby doświadczonej

Wyniki 
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

W opinii respondentów potencjał Lean Sensei stanowi umożliwienie zrozumienia fi-
lozofii japońskiej – wskazało na to 80% badanych (zob. tab. 9).

Tabela 9. Potencjał Lean Sensei jako umożliwienie zrozumienia filozofii japońskiej

Potencjał Lean Sensei jako  
umożliwienie zrozumienia filozofii  
japońskiej

Wyniki
[w %]

Tak 80

Nie 20

Nie wiem 0

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem respondentów występuje potrzeba zmian w ich organizacji – wskazało na 
to 80% badanych, przeciwnego zdania było 10%, tyleż samo, bo 10%, nie miało wyrobio-
nej opinii na ten temat (zob. tab. 10).

Tabela 10. Potrzeba zmian w organizacji

Potrzeba zmian w organizacji Wyniki 
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.
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Według większości respondentów występuje w ich organizacji marnotrawstwo, któ-
re należy zlikwidować – wskazało na to 80% badanych, przeciwnego zdania było 10%, 
a nie miało zdania w tej sprawie również 10% badanych (zob. tab. 11).

Tabela 11. Występowanie marnotrawstwa, które należy zlikwidować

Występowanie marnotrawstwa,  
które należy zlikwidować

Wyniki 
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem respondentów w ich organizacji występuje marnotrawstwo w formie zbęd-
nych procesów – wskazało tak 70% badanych, przeciwnego zdania było 5%, a 25% nie 
wiedziało, jak odpowiedzieć na to pytanie (zob. tab. 12).

Tabela 12. Marnotrawstwo w formie zbędnych procesów

Marnotrawstwo w formie zbędnych 
procesów

Wyniki 
[w %]

Tak 70

Nie 5

Nie wiem 25

Źródło: opracowanie własne.

W  opinii większości respondentów w  ich organizacji występuje marnotrawstwo 
w formie zbędnych przedmiotów na stanowisku – wskazało tak 90% badanych, prze-
ciwnego zdania było 10%, a nie miało zdania na ten temat 0% badanych (zob. tab. 13).

Tabela 13. Marnotrawstwo w formie zbędnych przedmiotów na stanowisku

Marnotrawstwo w formie zbędnych 
przedmiotów na stanowisku

Wyniki 
[w %]

Tak 90

Nie 10

Nie wiem 0

Źródło: opracowanie własne.
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Opinia respondentów na temat występowania marnotrawstwa w  formie nadpro-
dukcji w ich przedsiębiorstwie jest podzielona – na jej istnienie wskazało 40% badanych, 
przeciwnego zdania było 20%, a nie miało zdania na ten temat – 40% (zob. tab. 14).

Tabela 14. Marnotrawstwo w formie nadprodukcji

Marnotrawstwo w formie  
nadprodukcji

Wyniki 
[w %]

Tak 40

Nie 20

Nie wiem 40

Źródło: opracowanie własne.

Według większości respondentów Lean Sensei ma potencjał – takiej odpowiedzi 
udzieliło 80% z nich, przeciwnego zdania było 10%, a niepewność w tej kwestii wykaza-
ło 10% badanych (zob. tab. 15).

Tabela 15. Potencjał Lean Sensei

Potencjał Lean Sensei Wyniki 
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem połowy badanych w  ich organizacji występują w zakresie Lean Manage-
ment braki kadrowe – wskazało tak 50% respondentów, przeciwnego zdania było 20%, 
a nie miało zdania na ten temat 30% (zob. tab. 16).

Tabela 16. Braki kadrowe w zakresie Lean Management

Braki kadrowe w zakresie Lean  
Management

Wyniki
[w %]

Tak 50

Nie 20

Nie wiem 30

Źródło: opracowanie własne.
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Według respondentów istnieje potrzeba wsparcia organizacji dodatkowym do-
świadczeniem – wskazało na to 90% badanych, przeciwnego zdania było 10%, a  nie-
pewność co do tej kwestii wykazało także 10% (zob. tab. 17).

Tabela 17. Potrzeba wsparcia organizacji dodatkowym doświadczeniem

Potrzeba wsparcia organizacji  
dodatkowym doświadczeniem

Wyniki 
[w %]

Tak 90

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Zwraca uwagę fakt, iż respondentom trudno było ocenić poziom rozumienia kon-
cepcji Lean Management w ich organizacji – na to, że jest on niski wskazało 10% bada-
nych, przeciwnego zdania było również 10%, a nie wiedziało, jak ten poziom ocenić 80% 
respondentów (zob. tab. 18).

Tabela 18. Poziom rozumienia koncepcji Lean Management

Poziom rozumienia koncepcji Lean 
Management

Wyniki 
[w %]

Tak 10

Nie 10

Nie wiem 80

Źródło: opracowanie własne.

Według ponad połowy respondentów istnieje w ich organizacji nastawienie na pod-
noszenie jakości – wskazało tak 60% badanych, przeciwnego zdania było 20%, a nie wie-
działo, jak ustosunkować się do tego problemu 20% (zob. tab. 19).

Tabela 19. Nastawienie na podnoszenie jakości
Nastawienie na podnoszenie  
jakości

Wyniki 
[w %]

Tak 60

Nie 20
Nie wiem 20

Źródło: opracowanie własne.
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Według zdecydowanej większości respondentów istnieje potrzeba inicjowania 
zmian w dobie Covid-19 – wskazało taką odpowiedź 90% badanych, przeciwnego zda-
nia było 10%, a nie wiedziało, jak odnieść się do tej kwestii 10% (zob. tab. 20).

Tabela 20. Potrzeba inicjowania zmian w dobie Covid-19
Potrzeba inicjowania zmian  
w dobie Covid-19

Wyniki 
[w %]

Tak 90

Nie 10

Nie wiem 0

Źródło: opracowanie własne.

Również według zdecydowanej większości respondentów istnieje potrzeba zmiany 
kultury organizacyjnej – takiej odpowiedzi udzieliło 90% badanych, przeciwnego zdania 
było 0%, a nie wiedziało, jak odnieść się do tego problemu 10% (zob. tab. 21).

Tabela 21. Zmiana kultury organizacyjnej

Zmiana kultury organizacyjnej Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Według przeważającej większości respondentów Lean Sensei to usprawnienie dla 
organizacji w dobie Covid-19 – wskazało na to 90% badanych, nikt nie był przeciwnego 
zdania, a nie wiedziało, jak odnieść się do tej kwestii 10% (zob. tab. 22).

Tabela 22. Lean Sensei jako usprawnienie organizacji w dobie Covid-19

Lean Sensei jako usprawnienie  
organizacji w dobie Covid-19

Wyniki 
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.
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Zdaniem większości respondentów wdrożenie Lean Sensei zapewni wartość doda-
ną organizacji w dobie Covid-19 – wskazało tak 80% badanych, przeciwnego zdania było 
10%, a nie wiedziało, jak odnieść się do tej kwestii również 10% z nich (zob. tab. 23).

Tabela 23. Lean Sensei jako zapewnienie wartości dodanej w dobie Covid-19
Lean Sensei jako zapewnienie  
wartości dodanej w dobie
 Covid-19

Wyniki 
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Według zdecydowanej większości respondentów Lean Sensei to forma wsparcia or-
ganizacyjnego w dobie Covid-19 – wskazało tak 90% badanych, nikt nie wyraził przeciw-
nego zdania, a nie miało zdania na ten temat 10% (zob. tab. 24).

Tabela 24. Lean Sensei jako forma wsparcia organizacyjnego w dobie Covid-19

Lean Sensei jako forma wsparcia  
organizacyjnego w dobie Covid-19

Wyniki 
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

W  opinii respondentów Lean Sensei to doradztwo w  zakresie wdrażania Lean dla 
organizacji w dobie Covid-19 – wskazało taką odpowiedź 90% badanych, przeciwnego 
zdania było 0%, a niepewnych odpowiedzi udzieliło 10% z nich (zob. tab. 25).
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Tabela 25. Lean Sensei jako doradztwo w zakresie wdrażania Lean w dobie Covid-19
Lean Sensei jako doradztwo  
w zakresie wdrażania Lean w dobie 
Covid-19

Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem respondentów Lean Sensei to innowacyjne rozwiązanie dla firm wdraża-
jących Lean Management – wskazało tak 90% badanych, przeciwnego zdania było 0%, 
a niepewnych odpowiedzi udzieliło 10% (zob. tab. 26).

Tabela 26. Lean Sensei jako innowacyjne rozwiązanie dla firm wdrażających Lean Ma-
nagement w dobie Covid-19

Lean Sensei jako innowacyjne  
rozwiązanie dla firm wdrażających 
Lean Management

Wyniki 
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Według badanych Lean Sensei zwiększy potencjał organizacji szczupłej w dobie Co-
vid-19 – uznało tak 90% badanych, przeciwnego zdania było 0%, a niepewnych odpo-
wiedzi udzieliło 10% (zob. tab. 27).

Tabela 27. Lean Sensei zwiększy potencjał organizacji szczupłej w dobie Covid-19

Lean Sensei zwiększy potencjał  
organizacji szczupłej w dobie
 Covid-19

Liczba respondentów 
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.
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Respondenci postrzegają Lean Sensei jako innowację w  zarządzaniu w  dobie Co-
vid-19 – wskazało taką odpowiedź 80% badanych, przeciwnego zdania było 10%, a nie 
wiedziało, jak się odnieść do tej kwestii 10% (zob. tab. 28).

Tabela 28. Lean Sensei jako innowacja w zarządzaniu w dobie Covid-19
Lean Sensei jako innowacja  
w zarządzaniu w dobie Covid-19

Wyniki 
[w %]

Tak 80

Nie 10

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Badani w przeważającej większości uważają, że Lean Sensei zwiększa efektywność 
Lean w dobie Covid-19 – stwierdziło tak 90% respondentów, przeciwnego zdania było 
0%, a nie wiedziało jakiej odpowiedzi udzielić 10% (zob. tab. 29).

Tabela 29. Lean Sensei zwiększa efektywność Lean w dobie Covid-19

Lean Sensei zwiększa efektywność 
Lean w dobie Covid-19

Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa respondentów uważa, że Lean Sensei wyjaśnia procedurę i wprowa-
dza harmonogram działań w dobie Covid-19 – uznało tak 60% badanych, przeciwnego 
zdania było 30%, a nie miało zdania na ten temat 10% (zob. tab. 30).

Tabela 30. Lean Sensei wyjaśnia procedurę i  wprowadza harmonogram działań  
w dobie Covid-19

Lean Sensei wyjaśnia procedurę  
i wprowadza harmonogram działań  
w dobie Cocid-19

Wyniki 
[w %]

Tak 60

Nie 30

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.
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Większość badanych uznaje, że Lean Sensei jest znaczną korzyścią dla organizacji 
w dobie Covid-19 – wskazało na to 90% badanych, nikt nie wyraził przeciwnego zdania, 
a niepewnych odpowiedzi udzieliło 10% (zob. tab. 31).

Tabela 31. Lean Sensei jest znaczną korzyścią dla organizacji w dobie Covid-19

Lean Sensei jest znaczną korzyścią 
dla organizacji w dobie Covid-19

Wyniki 
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Według respondentów Lean Sensei zwiększy efektywność organizacji w dobie Co-
vid-19 – uznało tak 90% badanych, przeciwnego zdania było 0%, a nie miało zdania na 
ten temat 10% (zob. tab. 32].

Tabela 32. Lean Sensei zwiększy efektywność w dobie Covid-19

Lean Sensei zwiększy efektywność  
w dobie Cvid-19

Wyniki 
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

W opinii respondentów Lean Sensei usprawni proces obsługi klientów w dobie Co-
vid-19 – tak uznało 90% badanych, przeciwnego zdania było 0%, a nie wiedziało jak usto-
sunkować się do tej kwestii 10% (zob. tab. 33).

Tabela 33. Lean Sensei usprawni proces obsługi klientów w dobie Covid-19

Lean Sensei usprawni proces obsługi 
klientów w dobie Covid-19

Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.
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Respondenci uznali też, że Lean Sensei wpłynie na podejście pracowników do orga-
nizacji w dobie Covid-19 – stwierdziło tak 90% badanych, nikt nie wyraził przeciwnego 
zdania, a niepewnych odpowiedzi udzieliło 10% (zob. tab. 34).

Tabela 34. Lean Sensei wpłynie na podejście pracowników do organizacji w  dobie  
Covid-19

Lean Sensei wpłynie na podejście 
pracowników do organizacji w dobie 
Covid-19

Wyniki 
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Również zdecydowana większość badanych stwierdziła, że Lean Sensei zwiększy wza-
jemne zaufanie w dobie Covid-19 – wskazało na to 90% respondentów, nikt nie wyraził 
przeciwnej opinii, a niepewność w tym zakresie wykazało 10% badanych (zob. tab. 35).

Tabela 35. Lean Sensei zwiększy wzajemne zaufanie w dobie Covid-19

Lean Sensei zwiększy wzajemne  
zaufanie w dobie Covid-19

Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.

Według respondentów Lean Sensei zapewni także przewagę konkurencyjną w do-
bie Covid-19 – stwierdziło tak 90% badanych, nikt nie wyraził przeciwnego zdania, a nie-
pewność w tej kwestii wykazało10% uczestników badania (zob. tab. 36).

Tabela 36. Lean Sensei zapewni przewagę konkurencyjną w dobie Covid-19

Lean Sensei zapewni przewagę  
konkurencyjną w dobie Covid-19

Wyniki
[w %]

Tak 90

Nie 0

Nie wiem 10

Źródło: opracowanie własne.
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Zakończenie

Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania Lean Sensei w usprawnianiu przed-
siębiorstw zorientowanych na Lean Management w dobie Covid-19. Metodologia dosto-
sowana została do tego zagadnienia – rozłożono je na szczegółowe problemy, sformu-
łowano wstępne hipotezy, w ten sposób określając podstawę do przeprowadzenia ba-
dania. 

Analiza wyników przeprowadzonego badania pozwoliła rozstrzygnąć problem ba-
dawczy, który na początku pracy został sformułowany w postaci następującego pyta-
nia: Jakie są możliwości wykorzystania Lean Sensei w usprawnianiu organizacji w obję-
tych badaniem pięciu organizacjach stosujących Lean Management w dobie Covid-19? 
Udało się potwierdzić, iż rozwiązanie to może wpłynąć korzystnie na adaptację przed-
siębiorstw do nowej sytuacji gospodarczej. 

Analiza obejmowała odpowiedzi udzielone przez 15 respondentów z  5 organiza-
cji zorientowanych na Lean Management – zarówno pracowników objętych badaniem 
firm, jak i członków ich kierownictwa. Wyniki badań są następujące:

 · Większość respondentów, bo aż 80%, chce usprawnić Lean Management, co ozna-
cza, że dostrzegają oni w tym zakresie pewne uchybienia i problemy, które trzeba 
usunąć. 
 · Chęć wdrożenia Lean Management przy wsparciu osoby doświadczonej potwierdza 

90% badanych. 
 · Według respondentów potencjał Lean Sensei stanowi dążenie do zrozumienia filo-

zofii japońskiej – uznało tak 80% badanych, przeciwnego zdania było 20%.
 · W  opinii respondentów występuje potrzeba wprowadzenia zmian w  organizacji 

w związku z Covid-19 – wskazało na to 80% badanych, przeciwnego zdania było 10% 
i tylko10% z nich nie wiedziało jak ustosunkować się do tej kwestii.
 · Zdaniem respondentów istnieje potrzeba wsparcia organizacji dodatkowym do-

świadczeniem – uznało tak 90% badanych, przeciwnego zdania było 10%, a niepew-
ność w tym zakresie wykazało 10%.
 · Według respondentów Lean Sensei to usprawnienie dla organizacji w  dobie Co-

vid-19 – tak stwierdziło 90% badanych, a pozostali, czyli 10% badanych, nie wiedziało, 
jak ustosunkować się do tego problemu.
 · W opinii respondentów Lean Sensei to forma wsparcia organizacyjnego w dobie Co-

vid-19 – aż 90% badanych wyraziło takie zdanie, przeciwne – 0%, a niepewnych odpo-
wiedzi udzieliło 10%.
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Efektywność zespołów wirtualnych

The Effectiveness of Virtual Teams

Abstract: The study defines virtual teams, presents their characteristics and types and lists 

advantages and disadvantages, which may be associated with this way of work organising, 

basing on the literature. There are also areas related to the various aspects of virtual team 

effectiveness presented that are collected from the analysis of the items included in the bi-

bliography and the results of secondary researches. The problem of the present study is to 

determine the activities which contribute to the effectiveness of the virtual team and to ju-

stify the creation of such a team as an effective form of organising of the group both for 

the organisation and co-workers themselves. The aims are to formulate the idea of a distri-

buted team and its characteristics, to determine its advantages and disadvantages, and to 

identify the areas which directly affect the effectiveness of the virtual team.

Key words: virtual teams, working in virtual teams, effectiveness of virtual teams, remote 
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Wstęp

Dzięki rozwojowi technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz upowszech-
nieniu rozwiązań związanych z interakcją ludzi za pomocą sieci internetowej, coraz wię-
cej organizacji preferuje tworzenie wirtualnych zespołów, które zmieniają tradycyj-
ne grupy robocze oraz prowadzenie projektów z  wykorzystaniem wirtualnego zarzą-
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dzania zespołami. Nowoczesne technologie umożliwiły przedsiębiorstwom budowa-
nie zespołów pracowniczych bez konieczności fizycznej obecności, komunikowanie się 
z nimi w czasie rzeczywistym bez przywiązania do miejsca geograficznego pod warun-
kiem utrzymania związku i zarządzanie projektami w dowolnym czasie z  różnych loka-
lizacji. W związku z tym kontrola wykonania zadań i przestrzegania regulaminów, termi-
nów i określonych reguł uległa modyfikacji, ponieważ zmienia się też sama struktura bu-
dowania pracy zespołowej oraz sposoby współpracy i zarządzania wewnątrz wirtualnej 
grupy roboczej.

Istota zespołu wirtualnego, jego cechy i typy

Wirtualny zespół to grupa osób, które dzieli odległość lub czas, a łączy wspólny cel i sto-
sowana technologia [Scannell, Abrams, Mulvihill 2014, s. 11]. Inna definicja odwołuje się 
do intencjonalności powołania takiego zespołu: zespół wirtualny to forma elastycznego 
wykonywania pracy w celu lepszego wykorzystania zasobów ludzkich oraz zwiększenia 
stopnia ich dopasowania do specyfiki działalności poszczególnych organizacji [Stroińska 
2016, s. 53]. W wirtualnym zespole ludzie wchodzą w interakcje za pośrednictwem spe-
cyficznej komunikacji. Członkowie wirtualnego zespołu znajdują się zwykle w różnych lo-
kalizacjach. Wirtualny zespół często nazywany jest zespołem rozproszonym geograficz-
nie czy zespołem zdalnym. Członkowie zespołu wirtualnego wykonują zadania w wirtual-
nym środowisku pracy, które jest utworzone za pomocą technologii oraz oprogramowa-
nia w czasie rzeczywistym. Ponieważ komunikacja nie odbywa się osobiście, relacje mię-
dzy członkami zespołu – na zasadzie zaufania i dobrej komunikacji – są kluczowe dla suk-
cesu zespołu wirtualnego. Skuteczna komunikacja występuje wtedy, gdy odbiorca odbie-
ra treść w takiej samej postaci, w której została ona nadana przez nadawcę. W praktyce 
zespoły wirtualne często spotykane są w organizacjach komercyjnych. Przykładem takie-
go zespołu może być grupa, która realizuje zadania zgodnie z celami organizacji, ale dzia-
łalność wymaga ciągłego poruszania się po miejscowości. Są to firmy dostawcze czy tak-
sówkarskie. Jednak organizacje stacjonarne także decydują się na budowanie zespołów 
wirtualnych. Na takiej formie zorganizowania pracy zależy na przykład korporacjom mię-
dzynarodowym, które mają działać sprawnie bez względu na granice państwowe oraz 
strefy czasowe. Ze względu na liczbę pracowników, kilka zespołów powołanych do wyko-
nywania zadań łączy się w jeden większy zespół; czasami taki zespół może tworzyć całą 
organizację. Oprócz tego zespoły mogą działać na rzecz organizacji, lecz nie współpra-
cować ze sobą. Taki przypadek ilustrują na przykład działania zlecone w ramach outso-
urcingu.
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Tym, co wyróżnia zespół wirtualny spośród innych zespołów, nie jest stopień wy-
korzystania samej technologii komunikowania się, lecz stopień, w  jakim komunikacja 
i współpraca w tych zespołach są zdeterminowane przez technologię. Zespół tradycyj-
ny w każdej chwili może zrezygnować z narzędzi teleinformatycznych, podczas gdy ze-
spół wirtualny jest zupełnie uzależniony od tych narzędzi [Barnowska, Saniuk 2017, s. 7].

Praca rozproszona, wykonywana przez zespoły wirtualne, nazywa się także pracą 
zdecentralizowaną. To znaczy, że jest ona wykonywana poza jednym scentralizowanym 
miejscem pracy, a zwłaszcza w domu [Król, Ludwiczyński 2006, s. 28].

Przesłankami tworzenia zespołów wirtualnych mogą być powstawanie coraz bardziej 
skomplikowanych produktów i  form ich wytwarzania w wyniku stałego rozwoju tech-
niczno-technologicznego, nasilająca się walka konkurencyjna i konieczność natychmia-
stowej reakcji na coraz szybciej zachodzące w otoczeniu zmiany, korzyści związane z ich 
wdrożeniem oraz to, że są one kolejnym logicznym krokiem w ewolucji struktur organi-
zacyjnych [Stefaniuk, 2010, ss. 153–154].

Dystans jest jednym z kluczowych pojęć w pracy w zdalnym zespole. Wyróżnia się kil-
ka rodzajów dystansu: odległość przestrzenną (geograficzną), czasową (znajdowanie się 
w różnych strefach czasowych), relacyjną (powiązania organizacyjne między członkami 
zespołu), kulturową (różnice kulturowe) oraz społeczną (odmienności klasowe i statuso-
we, poczucie bliskości społecznej i dystansu na podstawie interakcji społecznych w prze-
strzeni społecznej, przyjazność sieciowa i inne konteksty) [Lojeski, Reilly, Dominick 2007, 
ss. 2–3]. Dystans może obniżyć zaufanie członka zespołu o 83%, innowacyjność o 93% 
i zaangażowanie o 80% [Deloitte Denmark].

Cechami zespołu wirtualnego są:
 · rozproszenie geograficzne członków zespołu [Brzozowski 2010, s. 118];
 · wykorzystanie technologii informacyjnej, która warunkuje wybór kanału oraz środ-

ków komunikacji, od którego z kolei zależy częstość, szybkość przepływu informacji, 
w tym także zwrotnych, pomiędzy członkami zespołu, typ informacji (może dotyczyć 
bezpośrednio zadań bądź też interakcji nieformalnych);
 · odmienna przynależność organizacyjna [Brzozowski 2010, s. 118];
 · zróżnicowany czas funkcjonowania zespołu, od czasu trwania zależy zmienność ukła-

dów i relacji [Hilarowicz, Pollak 2010, s. 165];
 · elastyczność, która związana jest z szybkością przetwarzania informacji i przyspiesze-

niem procesów podejmowania decyzji [Niemczyk, Olejczyk 2005, s. 127];
 · wiedza uczestników zespołu, pozwalająca na wizję jednej rzeczy pod różnymi kąta-

mi, a także ich zdolności, umiejętności, doświadczenie, wartości oraz postawy;
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 · nastawienie na osiągnięcie określonego celu lub realizację zadania;
 · współpraca, realizowana na zasadzie zadań przydzielonych odrębnie każdemu 

członkowi, które w efekcie składają się na rezultat całego zespołu;
 · kontrola rezultatów, oparta na sondowaniu możliwości wykonawców w trakcie reali-

zacji zadania [Hilarowicz, Pollak 2010, s. 166];
 · formowanie się szczególnego typu osobowości uczestników zespołu określanego 

jako osobowość nowoczesna lub innowacyjna [Hilarowicz, Pollak 2010, s. 166];
 · przedmiotem pracy są wiedza, informacje, dane [Trippner-Hrabi 2013, s. 257];
 · rozważenie innego podejścia do zarządzania zespołem wirtualnym.

W zależności od różnych kryteriów charakteryzujących zespoły, takich jak cele, trwa-
łość czy role członków, można wyodrębnić zespoły sieciowe, równoległe, akcji, produk-
cyjne, zarządzające i serwisowe. W zespołach sieciowych członków łączy określony pro-
blem, w zakresie którego dzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem. Skład takiego 
zespołu nie jest zwykle trwały, ponieważ członkowie wchodzący w skład zespołu po za-
kończeniu swojej roli opuszczają go, natomiast nowi członkowie dołączają w razie po-
trzeby. W  skład zespołu równoległego wchodzą członkowie jednej organizacji w  celu 
opracowania zaleceń w  procesie lub systemie. Zespoły równoległe z  reguły zrzeszają 
stałych członków, ale ich uczestnictwo trwa względnie krótki okres, dopóki cel nie zosta-
nie zrealizowany. Celem zespołu akcji jest natychmiastowe reagowanie na różnego ro-
dzaju problemy występujące w całej organizacji. Czas jego funkcjonowania też jest rela-
tywnie krótki, jednak wystarczający, żeby w całości rozwiązać zaistniały problem. Człon-
kowie jednej roli mogą łączyć się w zespoły produkcyjne, powołane do wykonywania re-
gularnej pracy. Rezultat pracy składa się z połączenia wykonywanych zadań, przydzie-
lonych członkom, którzy pracują niezależnie od siebie. Zespoły serwisowe można spo-
tkać w przedsiębiorstwach międzynarodowych działających w obszarze obsługi klien-
ta. Głównym zadaniem zespołu jest więc utrzymywanie ciągłości działania: podczas gdy 
pracownicy w jednej strefie czasowej kończą dzień roboczy, ich praca jest kontynuowa-
na przez pracowników z innej strefy, w innym kraju i nawet na innym kontynencie. Wir-
tualne zespoły projektowe składają się z grupy ludzi rozdzielonych w czasie lub prze-
strzeni, powołanej na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, na czas realizacji projektu 
do realizacji zadań projektowych, która wykorzystuje do wzajemnej komunikacji narzę-
dzia teleinformatyczne [Rosiński 2003, s. 196]. Przykładem takiego zespołu może być 
wspólna praca ekspertów z Japonii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych nad opracowa-
niem nowego produktu czy oprogramowania do wprowadzenia na rynek, a także wy-
tworzenie nowego procesu dla organizacji, która zleciła im takie zadanie. Zespoły zarzą-
dzające również można wyodrębnić jako oddzielny typ, z udziałem menedżerów jednej 
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organizacji, rozproszonych ze względu na lokalizację wykonywania pracy – lecz ich de-
cyzje mają wpływ na całą organizację, jej strategie oraz rozwój na poziomie korporacji.

Wirtualny zespół ma kilka zalet, takich jak:
 · elastyczność: członkowie są w stanie osiągnąć większą swobodę;
 · niższe koszty biurowe: pracownicy nie potrzebują korzystać z powierzchni biurowej 

firmy, ponieważ mogą pracować w domu lub w innej odległej lokalizacji;
 · ciągłość działania w organizacji: firma może działać, pokonując czas, dysponując pra-

cownikami w różnych strefach czasowych na całym świecie, a w konsekwencji może 
zdobyć rozszerzone możliwości rynkowe;
 · organizacja zyskuje nowe perspektywy, różne doświadczenia z  różnorakich regio-

nów i krajów, innowacyjną ekspertyzę [Klimek-Michno 2019];
 · większa dostępność kompetencji: członków można zatrudniać z  różnych miejsc, 

w  wyniku czego nie ma konieczności polegania wyłącznie na lokalnym kapitale 
ludzkim.

Z innej strony wirtualny zespół charakteryzuje też kilka wad, takich jak:
 · kwestie technologiczne: zespoły wirtualne są zależne od Internetu i urządzeń do wy-

konywania pracy;
 · problemy z komunikacją: problemy technologiczne powodujące małe zakłócenia po 

stronie jednego pracownika mogą spowodować poważne problemy dla całej organi-
zacji, a do tego brak komunikacji niewerbalnej może na przykład podważać wiarygod-
ność pracownika; dodatkowo pracownicy mogą dokonywać mylnej interpretacji ko-
munikatów albo nie wystąpi sprzężenie zwrotne;
 · słabe więzi w zespole: typowy zespół wirtualny obejmuje członków łączących się ze 

sobą w celu rozwiązania określonego problemu, w związku z czym zespołom brakuje 
czasu na poznanie się i nawiązanie więzi – może to prowadzić do nieporozumień i bra-
ku skutecznej współpracy;
 · problemy z zarządzaniem: zarządzanie zespołami wirtualnymi może być trudne, jeśli 

lider nie może usprawnić komunikacji i nie ma wystarczającego poziomu umiejętności 
przywódczych, co stanowi zagrożenie dla spójności i może powodować wrogość; ze-
społy wirtualne mogą zostać potraktowane z perspektywy zarządzania jako tradycyj-
ne, co nie zawsze jest zgodne ze stanem faktycznym.

Praca w wirtualnych zespołach, przy starannym wdrożeniu i właściwym zarządzaniu, 
to nowe możliwości i korzyści biznesowe [Stroińska 2016, s. 53]. Uwzględniwszy wszyst-
kie trudności, które mogą się wiązać ze stworzeniem zespołu rozproszonego, organiza-
cją pracy w nim oraz z  jego prawidłowym funkcjonowaniem, można osiągnąć jeszcze 
więcej korzyści wynikających z wdrożenia tak zorganizowanej pracy zespołowej.
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Zespół wirtualny a organizacja wirtualna i organizacja 
sieciowa

„Zarys organizacji przyszłości opiera się na wizji dalszego rozwoju globalizacji, informa-
tyzacji, zwiększenia znaczenia wiedzy, innowacji i organizacji wirtualnych” [Król, Ludwi-
czyński 2006, s. 47]. Co więcej, funkcja personalna może ograniczyć się do pośrednictwa 
lub też stać się podzieloną na jednostki, które odgrywają odrębne role, współpracując 
ze sobą i mając na celu wykreowanie wartości. Dodatkowo, w przyszłości funkcja perso-
nalna może się skupić „w jednej, silnej, scentralizowanej jednostce, w której pracownicy 
odpowiadaliby na doraźne potrzeby poszczególnych placówek firmy. Według innej wizji 
funkcja personalna w organizacjach wirtualnych może przejawiać się poprzez rozmywa-
nie granic przedsiębiorstwa, wynikających z angażowania pracowników zatrudnionych 
równolegle w innych organizacjach i w ten sposób wnoszących nowe wartości; korzysta-
nie z usług agencji pracy czasowej; generowanie systemów wiedzy, będących podsta-
wą «organizacji inteligentnej» oraz symulowaniem procesów kadrowych i  ich skutków 
w przestrzeniach komputerów” [Król, Ludwiczyński 2006, ss. 47–48] . Wnikanie w struk-Król, Ludwiczyński 2006, ss. 47–48] . Wnikanie w struk-. Wnikanie w struk-
tury organizacyjne przestrzeni wirtualnej prowadzi do zmian form zatrudnienia, a także 
do zmian w sposobie sprawowania funkcji personalnej [Król, Ludwiczyński 2006, s. 79].

Wirtualna organizacja oznacza tworzenie elastycznej sieci niezależnych organiza-
cyjnie jednostek wnoszących swój wkład w tworzenie wartości dla klienta [Sajkiewicz 
2001, s. 37]. Według definicji M. Brzozowskiego, organizacja wirtualna to tworzona na 
zasadzie dobrowolnej formy kooperacji niezależnych przedsiębiorstw lub osób fizycz-
nych, które z kolei przeznaczają na rynek dobra i usługi na bazie wspólnego stosunku 
gospodarczego oraz występują w otoczeniu jako jeden podmiot [2010, s. 47]. Ona dzia-
ła w tak zwanej cyberprzestrzeni, a jej funkcjonowanie wymaga istnienia zaawansowa-
nych technologii i technik informatycznych [Król, Ludwiczyński 2006, s. 696]. Podstawo-
wym ogniwem są w niej zespoły tworzone do realizacji określonych zadań (przedsię-
wzięć). Po ich zakończeniu zespoły te są rozwiązywane, aby znowu się pojawić w takiej 
samej lub odmiennej konfiguracji, gdy powstaje nowe zadanie [Pocztowski 2008, s. 79]. 
Tradycyjna struktura hierarchiczna traci w wirtualnej organizacji swoją rolę, a jej typowe 
składniki, czyli komórki organizacyjne, jednostki organizacyjne, departamenty, zanika-
ją. To, co pozostaje, przybiera kształt amorficznej zbiorowości ludzi kontaktujących się 
elektronicznie w codziennej pracy i spotykających się tylko wtedy, gdy jest to konieczne 
[Pocztowski 2008, s. 79]. Potrzeba organizacji wirtualnej jest uwarunkowana niestabilno-
ścią i zmiennością otoczenia środowiska, a obecnie jest to pewien standard działalności 
[Kalisz, Szyran-Resiak 2018, s. 495].
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Sieci organizacyjne są wynikiem tworzenia czasowych powiązań komunikacyjnych 
między samodzielnymi jednostkami, najczęściej występujących w środowisku wirtual-
nym, przez co ona ma charakter wirtualnej [Hatch 2002, s. 195]. Ale te pojęcia nie są toż-
same, ponieważ organizacja wirtualna jest formą organizacji sieciowej, a więc każda or-
ganizacja wirtualna jest organizacją sieciową, ale nie wszystkie organizacje sieciowe są 
organizacjami wirtualnymi [Sankowska 2009, ss. 52–57]. Z  kolei organizacja wirtualna 
składa się z kilku niezależnych firm, dobieranych dynamicznie dla zrealizowania potocz-
nego celu; może ona być konsekwencją wirtualizacji.

Efektywność zespołów wirtualnych

Główne zasady pracy zespołu wirtualnego dotyczą trzech obszarów: organizacji pracy, 
czyli precyzyjnego określenia celu i wybrania sposobów jego osiągnięcia, zarządzania, 
które zapewni powodzenie zespołu w ramach organizacji, i technologii, dzięki której te 
obszary zostaną połączone [Krawczyk-Bryłka 2016, s. 103].

Po pierwsze, organizacja pracy całego zespołu polega na dobraniu odpowiednich 
ludzi oraz przydzieleniu każdemu odpowiednich zadań. Jakimi cechami powinien się 
wyróżniać zdalny pracownik? Ze względu na charakter pracy w pierwszej kolejności nie-
zbędne są dobre umiejętności komunikacyjne i zdolność do samodzielnej pracy. Wysoki 
poziom kompetencji społecznych, odporność psychiczna na nieprzewidzialność, a także 
umiejętność poradzenia sobie z trudnościami wynikającymi z metodologii pracy rozpro-
szonej są nie tyle obowiązkowymi dla rozpoczęcia funkcjonowania zespołu, ile dla pod-
trzymywania efektywności pracy. W celu ułatwienia koordynacji oraz stworzenia warun-
ków do samorealizacji i rozwoju kompetencji zawodowych i emocjonalnych duże zna-
czenie ma „wirtualna inteligencja emocjonalna”, czyli zdolność do poznawczej i emocjo-
nalnej adaptacji do warunków współpracy ludzi [Broniewska 2010, ss. 196–197]. W przy-
padku międzynarodowego zasięgu działalności zespołu wirtualnego, członków, w celu 
nawiązania relacji długotrwałych, ma cechować tolerancja, bo takie zespoły mogą być 
międzykulturowe. Zespół wirtualny wielokulturowy jest grupą osób, które reprezentu-
ją różne kultury i które są oddzielone od siebie ze względu na lokalizację i z reguły stre-
fę czasową. Wielokulturowość zespołu może jednak stanowić wyzwanie dla zespołu wir-
tualnego, i, jeśli odległość geograficzna i  różnice w  czasie mogą być przezwyciężone 
dzięki wykorzystaniu odpowiedniej technologii, zrozumienie różnic kulturowych i zna-
lezienie skutecznych metod i narzędzi komunikacji wielokulturowej zależy tylko od wy-
siłku i zaangażowania członków zespołu. Do pracy w zespole pracownicy dobierani są 
nie tylko ze względu na własne kompetencje, ważne są też ich osobowości, predyspo-
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zycje, sposób zachowania i charakter. Efektywna praca w zespole wymaga równowa-
gi między rożnymi rolami pracowników. Według M. Belbina [2003, ss. 38, 104, 131] w ze-2003, ss. 38, 104, 131] w ze-, ss. 38, 104, 131] w ze-
spole o zachowanej równowadze wewnętrznej powinny się znaleźć członkowie odpo-
wiedni pod względem różnorodności talentów i predyspozycji do odgrywania jednej 
lub kilku z dziewięciu ról (które z kolei muszą ze sobą współgrać i najlepiej, żeby były 
one względem siebie komplementarne): myśliciela, poszukiwacza źródeł, koordynatora, 
lokomotywy, krytyka wartościującego, duszy zespołu, realizatora, skrupulatnego wyko-
nawcy i specjalisty. W związku z tym zakres obowiązków i podział funkcji ma być zgodny 
z profilem danej roli, a członkowie zespołu mają świadomie korzystać z kapitału swoich 
predyspozycji [Krawczyk-Bryłka 2016, s. 102]. W najlepszych zespołach występuje każ-
da z ról zespołowych, to nie znaczy jednak, że efektywne zespoły powinny składać się 
z dziewięciu osób, ponieważ każdy może wykazywać więcej niż jedną silną rolę zespo-
łową. Z każdą rolą wiąże się pozytywny wkład dla zespołu. Z drugiej strony związane są 
z nią także słabości [Dziewięć ról zespołowych Belbina].

Po drugie, prawidłowe przywództwo w zespole wirtualnym spoczywa na barkach 
dobrego lidera. Lider ma posiadać cechy członka zespołu – sam przecież też do niego 
należy. Zadaniem lidera jest skompletowanie odpowiedniej grupy osób i zbudowanie 
z nich efektywnie działającego zespołu, który pracuje jako jedna całość, realizując wy-
znaczone zadania [Krok 2008, s. 19]. Praca menedżera zespołu wirtualnego odróżnia się 
od zarządzającego zespołem tradycyjnym. Takie wirtualne zarządzanie jest uwarunko-
wane specyfiką samych zespołów wirtualnych. Z punktu widzenia organizowania pra-
cy, lider powinien umieć stworzyć odpowiednie warunki dla wykonywania powierzo-
nych pracownikom obowiązków, i zadbać o jakościowe wykonywanie przez nich zadań 
na czas. Żeby zapobiec zaistnieniu dystansu nawet w przestrzeni wirtualnej, trzeba być 
cały czas widocznym dla innych i dostępnym dla komunikacji. Istotne są również zdolno-
ści podejmowania decyzji i stabilność zarządzania wirtualnymi zespołami. W przypad-
ku zespołów wirtualnych częsta zmiana decyzji może destrukcyjnie wpłynąć na zespół, 
jedną z przyczyn jest to, że nie ma możliwości reagowania na zniechęcenie, pojawiają-
ce się najczęściej u pracowników w przypadku tej szybkiej zmiany [Wypych 2013, s. 85]. 
Według badań D. Zwolińskiej, 68% zespołów wirtualnych jednak nie ma wypracowane-
go sposobu pracy w zespole [Zwolińska 2015, s. 366]. Oprócz tego w większości przy-Zwolińska 2015, s. 366]. Oprócz tego w większości przy-]. Oprócz tego w większości przy-
padków nie można w każdym momencie sprawdzić postępu pracowników. Niekiedy je-
dynym sposobem sprawdzenia zadania jest komunikat pracownika o tym, na jakim eta-
pie się znajduje i jaki jest wynik. Jeżeli praca dotyczy stworzenia listy czy napisania sce-
nariusza, wciąż można poprosić pracownika o przysłanie części zrealizowanego zada-
nia, ale jeśli obowiązkiem pracownika jest sprzedaż nieruchomości, wiarygodną infor-

Tetiana Voznesenska



139

macją będzie tylko fakt zawarcia umowy, a cały przebieg negocjacji pozostaje między 
pracownikiem a klientem. Ani takiego procesu, ani wyniku pracy nie można zobaczyć, 
nie są one namacalne. Z tego powodu metody kontroli w zespołach tradycyjnych nie na-
dają się do kontrolowania pracy zespołów rozproszonych. Jedną z najbardziej pożąda-
nych cech, i jednocześnie wysoko cenionych zarówno przez pozostałych członków ze-
społu, jak i przez organizacje, jest zdolność lidera do inspirowania innych na odległość, 
aby mogli sami się motywować. W takim przypadku zaowocuje wcześniejsze budowa-
nie relacji w oparciu o zaufanie. Zaufanie jest ważne zarówno dla zespołów fizycznych, 
jak i dla wirtualnych. W środowisku, w którym panuje zaufanie, wydajność jest większa 
– osiągane są lepsze wyniki – aniżeli tam, gdzie zaufania brakuje [Świercz 2003, s. 225]. 
Musi ono występować na wszystkich poziomach – między zespołem a organizacją, dla 
której on pracuje, między zespołem a jego liderem oraz między jednym a drugim człon-
kiem zespołu. Po pierwsze, sam zespół musi się utożsamiać z organizacją, na rzecz któ-
rej działa, przyjmować jej misję i rozumieć, po co jest powołany i dlaczego ma osiągnąć 
określony wynik. Na zasadzie wzajemności ufająca zespołowi organizacja może na nim 
polegać, ale i zespół wie, że organizacja go wesprze. Po drugie, lider zespołu wirtualne-
go powinien być świadomy indywidualnych kompetencji członków zespołu i prioryte-
tów projektowych. Musi być w stanie dostosowywać i przekierowywać wysiłki zespołu, 
motywować i rozwijać każdego członka oraz ułatwiać komunikację między nimi. Po trze-
cie, zaufanie musi przebiegać między każdym członkiem zespołu zdalnego. Indywidu-
alna odpowiedzialność, świadomość kulturowa i wzajemny szacunek budują poczucie 
wspólnoty i wzajemności. Budowanie zdalnej kultury zespołowej, opartej na zaufaniu, 
świadomości wspólnego celu i tworzeniu długotrwałych relacji wspierających spójność 
zespołu, jest celem długoterminowym wielu organizacji. Z innej strony to jedno z naj-
większych wyzwań, ponieważ budowanie zaufania napotyka na wiele barier i nierzadko 
kończy się niepowodzeniem.

Po trzecie, głównym celem technologii jest zapewnienie odpowiedniego poziomu 
komunikacji między pracownikami. Innymi słowy, odbiorca i  nadawca porozumiewa-
ją się między sobą za pomocą kanału, którym jest infrastruktura technologiczna [Kania 
2019, s. 32]. Ona musi być dobrana do charakteru pracy i do potrzeb pracownika. Pra-
ce, które nie wymagają dyspozycyjności przez cały czas w określonych godzinach, jak 
na przykład tworzenie prac literackich, mogą wykorzystywać zwykłe połączenia telefo-
niczne czy też wiadomości tekstowe lub e-maile. Takie rozwiązania jak wideokonferen-
cje pozwalają zamienić fizyczną obecność na wirtualną pod warunkiem stałego łącza in-
ternetowego. Jednocześnie wideokonferencje w dzisiejszych czasach wcale nie są rzad-
kością. Z takiego sposobu organizowania spotkań korzysta 40% pracowników na całym 
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świecie. W Chinach jest to nawet 61%, a w Meksyku 60% [Jak poprowadzić udaną wide-
okonferencję]. Ich przewaga nad telekonferencjami polega na tym, że kontakt wizualny 
z rozmówcami oraz możliwość dzielenia się dokumentami na żywo zwiększają otwar-
tość dyskusji [Ludwikowska 2018]. Według badań, spotkania kierowane, które pozwala-
ją na analizę indywidualnej pracy, ulepszają dzielenie się wiedzą i doświadczeniem mię-
dzy współpracownikami, a więc i zwiększają produktywność [Sandvik i in. 2020]. Czasa-
mi są wykorzystywane fora dyskusyjne: ich charakter wymaga zaangażowania większej 
liczby uczestników, może to dotyczyć spraw mniej pilnych, ponieważ tempo zamiesz-
czania wpisów nie dorównuje komunikacji na inne przytoczone sposoby. Fora mogą po-
móc na przykład w przypadku pytań, gdy potrzebna jest otwarta, uzasadniona odpo-
wiedź bądź opinia. Świetnym rozwiązaniem organizacyjnym byłoby przeniesienie czę-
ści komunikacji na platformę, która łączyłaby różne typy kontaktu między użytkownika-
mi, do której każdy miałby dostęp i mógł na bieżąco sprawdzać aktywności. Taka plat-
forma winna mieć możliwość zainstalowania na różnych urządzeniach, bez zaawanso-
wanych wymogów systemowych, oraz mieć przejrzysty interfejs, żeby każdy pracow-
nik miał możliwość domyślnie się orientować, i jednocześnie gwarantować bezpieczeń-
stwo danych. Ale nie tylko spotkania online budują zgrane zespoły. Spotkania fizycz-
ne są absolutnie konieczne, mimo że współczesne narzędzia i środki komunikacji dają 
możliwość skutecznej zdalnej współpracy. Takie spotkania służą budowaniu kultury or-
ganizacyjnej firmy, stanowią element motywujący, mobilizujący i integrujący. Osobista 
znajomość pozwala zespołom efektywniej współpracować, a w chwilach trudniejszych 
dla projektu czy organizacji, czuć odpowiedzialność i podejmować dodatkowy wysiłek 
[Organizacja pracy i zespołów zdalnych]. Jednym z aspektów wpływających na właściwe 
funkcjonowanie i rozwój członków zespołu jest ich uczestnictwo w integracyjnych zaję-
ciach poza pracą lub w czasie godzin roboczych. W przypadku pracy zdalnej to dodat-
kowo utrudnione. Nie należy jednak rezygnować ze wspólnej aktywności grupy i w mia-
rę możliwości integrować pracowników [Trippner-Hrabi 2019, s. 83]. Tworzy to więzi ko-
munikacji nieformalnej, która przyczynia się do budowy więzi międzyludzkich, i w kon-
sekwencji usprawnia pracę zespołu dzięki temu, że członkowie zespołu rozproszonego 
nie są związani wyłącznie kwestiami formalnymi.

Dla efektywności zespołów wirtualnych ważne jest, żeby zespół był raczej mniejszy 
niż większy i charakteryzował się silnym związkiem członków. Innymi słowy, zespół ma 
zawierać minimalną liczbę uczestników możliwą do osiągnięcia celów zespołu – w przy-
padku zespołu wirtualnego mniej znaczy więcej. Dla efektywnego podejmowania decy-
zji oraz skutecznej pracy w zespole liczba jego członków powinna znajdować się w prze-
dziale od pięciu do ośmiu uczestników [DeRosa, Lepsinger 2010, s. 31]. Efektywność zna-
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cząco spada, gdy wielkość grupy osiąga trzynastu członków, wtedy 37% zespołów wy-
konuje pracę na niskim poziomie, na wysokim – 24% [DeRosa, Lepsinger 2010, s. 16]. Co 
w przypadku bardzo złożonego projektu, który wymaga przykładowo stu osób, i ta licz-
ba nie może zostać zredukowana? W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby 
stworzenie podzespołów, które są w stanie podtrzymywać skuteczną komunikację za-
równo wewnątrz mniejszej grupy, jak i wewnątrz całego zespołu.

Jednak zespół może funkcjonować nie tylko wewnątrz organizacji. Grupy wirtualne 
mogą powstawać poza jej granicami, łącząc pracowników różnych organizacji bądź też 
osoby niemające stałej przynależności do konkretnej organizacji. We współpracy na po-
ziomie międzyorganizacyjnym niezbędne jest utrzymywanie określonego wymiaru bli-
skości dla optymalizacji efektywności takiego zespołu. W zależności od poziomu blisko-
ści dobiera się sposób komunikowania się, transferu i integracji wiedzy, a także podtrzy-
muje się integralność właściwego zespołu oraz odpowiedni poziom zaufania i pozwala 
ograniczyć opór przed współpracą. Tymi poziomami są [Klimas 2012, ss. 88–89]:

 · bliskość geograficzna – określona na podstawie fizycznej odległości między organi-
zacjami;
 · bliskość organizacyjna – określona wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowania-

mi organizacyjnymi, ukształtowanymi przez specyficzny układ relacji hierarchicznych, 
informacyjnych i funkcjonalnych;
 · bliskość poznawcza – określa podobieństwo sposobu postrzegania, interpretacji, ro-

zumienia i oceny świata, a także zbieżność baz wiedzy, kompetencji oraz doświadczeń 
technologicznych;
 · bliskość instytucjonalna – określa podobieństwo podmiotów pod względem warun-

ków instytucjonalnych, zbieżność przestrzeni reprezentacji oraz funkcjonowania pod 
względem jednakowych bodźców i ograniczeń, a także podporządkowanie takim sa-
mym instytucjom formalnym i nieformalnym;
 · bliskość społeczna – określa połączenie członków zespołu relacjami interperso-

nalnymi. 
Jeśli jedna osoba jest członkiem jednocześnie kilku zespołów wirtualnych, ważne 

jest, żeby liczba zespołów była dostosowana do możliwości tej osoby, a więc żeby oso-
ba mogła prawidłowo alokować zadania i poświęcać dedykowanym jej zadaniom tyle 
czasu, żeby każde z nich zostało wykonane na przyzwoitym poziomie bez utraty jakości. 
Przeciążenie obowiązkami nie opłaca się w dłuższym okresie ani zespołowi, ani organi-
zacji, ani pracownikowi.
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Podsumowanie

Zespoły wirtualne zostały częścią organizacji, w tym także organizacji wirtualnych. Mają 
one kilka cech, które wyróżniają ich od zespołów zwykłych, w tym także dystans, któ-
ry jako odległość geograficzna rozprasza pracowników, lecz jako powiązanie ze wzglę-
du na przynależność organizacyjną i relacje społeczne – łączy. Zespoły wirtualne moż-
na podzielić na kilka typów: sieciowe, równoległe, akcji, produkcyjne, zarządzające i ser-
wisowe. Wdrożenie, organizowanie i funkcjonowanie zespołów rozproszonych wiąże się 
z  określonymi mocnymi i  słabymi stronami, których uwzględnienie sprzyja uzyskaniu 
większych korzyści z takiej formy zorganizowania pracy grupowej. Efektywność zespołu 
rozproszonego jest uwarunkowana spójnością takich elementów, jak organizacja pracy, 
zarządzanie i technologia. Usprawnienie każdego z tych elementów i skuteczne zbudo-
wanie wzajemnych związków między nimi prowadzi do ulepszenia procesów współpra-
cy, szybszego osiągnięcia celów funkcyjnych i procesowych bez utraty jakości oraz gene-
ralnie do powodzenia zespołu jako całości.
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Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości zastosowania zasad lean manage-
ment dla ulepszania systemu zarządzania i kontroli w klinice stomatologicznej. Praca ma 
charakter przeglądowy, odwołuje się do trendów zarówno światowych, jak i polskich.

Lean management
Podstawowa charakterystyka 
Lean management to japońska koncepcja, która pojawiła się w latach 80. XX wieku, a na-
stępnie upowszechniła się w innych miejscach na świecie. Silny rozwój lean management 
przypadł na lata 90. XX wieku [Herbat 2010, ss. 50–51] (por. rysunek 1). 

Rysunek 1. Rozwój lean

Źródło: [Stuchly, Jasiulewicz-Kaczmarek, 2014, ss. 273–284].

Lean management to rozwiązanie w zakresie zwinnego zarządzania, które pozwala 
na ulepszanie procesów poprzez jednoczesne wpływanie na jakość i wydajność. Ewolu-
cję w rozwoju tej metody ukazuje rysunek 2.
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Rysunek 2. Ewolucja lean

Źródło: [Stuchly, Jasiulewicz-Kaczmarek, 2014, s. 274].

Wstępnie lean management wykorzystywano jedynie w  produkcji, wraz z  upo-
wszechnieniem tego rozwiązania zaczęto je stosować również w usługach [Charron, Har-
rington, Voehl, Wiggin 2015, s. 1], w tym w ochronie zdrowia. 

Aby dokładniej zrozumieć istotę tej koncepcji, należy odnieść się do jej definicji. 
Wśród zalet lean management wyróżnia się: niwelowanie marnotrawstwa, ograniczanie 
kosztów, okazywanie szacunku, lepsze wykorzystanie zasobów, dążenie do poprawy ja-
kości i kulturowej transformacji [Ulrych 2018, s. 72].

Lean management jako główny czynnik ulepszający system zarządzania i kontroli w klinice  
stomatologicznej
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Tabela 1. Definicje lean

Źródło: [Ulrych 2018, s. 70].

Polskie definicje pojęcia lean management zaproponowali m.in.: J. Lichtarski, Cz. Si-
korski, P. Asiński, P. Ciarka [Walentynowicz 2013, s. 37].
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Tabela 2. Polskie definicje lean

Źródło: [Walentynowicz 2013, s. 37].

Lean management jest koncepcją zarządzania, która wpływa na podejście do zaso-
bów i muda, czyli marnotrawstwa, umożliwiając osiąganie efektywności i wydajności [Li-
siński, Ostrowski 2006, ss. 69–71]. Koncepcja ta została wprowadzona przez Toyotę w for-
mie systemu TPS [Walentynowicz 2013, s. 37]. Firma zaproponowała nowe podejście do 
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wytwarzania, w którym uwzględnia się dobro ludzkie [Kowalewski 2016, s. 278]. Kwestie 
te prezentuje model 4P.

Rysunek 3. Model 4P

Źródło: [Liker 2005, s. 21].

Filozofia lean thinking została przedstawiona w Drodze Toyoty 2011. Dokument ten 
prezentuje osiągnięcia i  praktyki, wspierając implementację lean management [Liker 
2005, s. 34]. Do tych założeń odwołuje się także model kultury Scheina.

Alina Maria Tabaka



153

Rysunek 4. Model kultury – Schein 

Źródło: [Liker 2005, s. 34].

Koncepcja lean thinking skupia się na procesach, działaniach i przedsięwzięciach da-
nego przedsiębiorstwa, uwzględniając dobro interesariuszy [Liker 2005, s. 34].

Zarządzanie – definicja, funkcje, techniki zarządzania 
a lean management 

Zarządzanie jest związane z potrzebą dążenia do celów i ma wpływ na efekty osiągane 
w działalności gospodarczej [Kozakiewicz 1996, s. 19]. Zjawisko to można zdefiniować 
jako sterowanie procesami, zasobami (niekiedy utożsamia się je także z kierowaniem), 
które prowadzi do osiągnięcia konkretnych stanów rzeczy [Korzeniowski 2005, s. 19; Sza-
ban 2003, s. 7]. 

Wyróżnia się następujące funkcje zarządzania: 
 ·  planowanie;
 · motywowanie;
 · organizowanie;
 · kontrolowanie [Korzeniowski 2005, s. 19].
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Rysunek 5. Funkcje zarządzania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Korzeniowski 2005, ss. 17–25].

Zarządzanie jest sposobem wpływania na przedsiębiorstwo adekwatnie do jego ce-
lów, założeń, posiadanych zasobów. Wykorzystywane są w tym celu różnorodne techni-
ki, które w zależności od potrzeb mogą być ukierunkowane na produkcję, poprawę sto-
sunków międzyludzkich, albo bardziej kompleksowo [Żukowski 2009, ss. 36–43]. 

Rysunek 6. Techniki zarządzania

Źródło: [Żukowski 2009, s. 37].
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Za najstarsze rozwiązanie w zarządzaniu uznaje się delegowanie uprawnień, określa-
ne jako MbD. Technika zarządzania przez cele opiera się na następujących założeniach:                  

 · wyzwaniem dla pracowników jest stopniowanie trudności różnych zadań;
 · rozwój personelu jest związany z wiedzą i jej wykorzystaniem;
 · istotna jest zapewnienie zrozumiałości zadań, jasność celów i kierunków działań;
 · miernikiem osiągnięć jest rozwój wiedzy, umiejętności, aspiracji [Żukowski 2009,  

ss. 36–43].

Rysunek 7. Zarządzanie przez cele

Źródło: [Żukowski 2009, s. 37].

Kolejnym rozwiązaniem jest technika zarządzania przez wyjątki, nazywana MbE, któ-
ra jest stosowana do rozwiązywania trudnych problemów. Zarządzanie przez ujawnia-
nie konfliktów to inaczej MbC. Technika zarządzania przez wyniki, oznaczana jako MbR, 
jest wykorzystywana do wpływania na ludzką aktywność, w tym stymulowania pozio-
mu rywalizacji personelu. W zarządzaniu przez motywowanie, czyli MbM, dąży się do 
zwiększania zaangażowania pracowników za pomocą różnorodnych rozwiązań. Zarzą-
dzanie przez porozumienie to MbK. W  tej technice zakłada się, że ważne jest równo-
uprawnienie, jak i  ten sam poziom dostępu do konsultacji [Żukowski 2009, ss. 36–43]. 
Zarządzanie przez partycypację to MBP. Opiera się ono na zapewnieniu dostępu do na-
stępujących czynników:   

 · własnego kapitału;
 · pracy;
 · myśli przedsiębiorczej [Żukowski 2009, ss. 36–43].

Partycypacja zajmuje istotne miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwość 
współdecydowania w danej organizacji zależy od wielu czynników, m.in.: 
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 · osobowości kadry menadżerskiej;
 · stylu kierowania;
 · norm i standardów;
 · stopnia przygotowania do współdziałania [Pawłowski, Pawłowski, Trzcieliński  

2010, s. 11].
Zarządzanie systemowe uwzględnia wielość technik i narzędzi regulujących działal-

ność organizacji. 

Rysunek 8. Zarządzanie systemowe

Źródło: [Żukowski 2009, s. 49].

Zarządzanie systemowe wiąże się z koncepcją lean management. Rozwiązanie to po-
zwala wpływać na personel, okazując mu szacunek i jednocześnie ograniczając koszty 
[Bałuk, Lenard 1991, ss. 16–33]. Poniżej zaprezentowano głównych prekursorów tej kon-
cepcji.
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Rysunek 9. Prekursorzy lean 

Źródło: [Pawłowski, Pawłowski, Trzcieliński 2010, s. 11].

W metodzie lean management zastosowanie mają różnorodne narzędzia, wśród któ-
rych wyróżnia się: 

 · Just in Time;
 · Kanban;
 · Jidoka;
 · 5S;
 · TPM;
 · Kaizen;
 · SMED;
 · standaryzację. 

Dostępne rozwiązania pozwalają ograniczyć marnotrawstwo w organizacji, przyczy-
niając się do usprawnień w zakresie realizacji celów. 
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Rysunek 10. Optymalizacja i jej postęp 

Źródło: opracowanie własne. 

Narzędzia lean management wpływają na działalność organizacji i  zachodzące 
w niej procesy [Czerska 2011, s. 171]. Przyczyniają się do zredukowania kosztów, ale rów-
nież poprawy szybkości reagowania na zmiany i  adaptacji do otoczenia [Kosieradzka, 
Piecuch 1998, s. 314]. W praktyce dość często wykorzystuje się kilka rozwiązań lean ma-
nagement jednocześnie, np. 5S w powiązaniu z mapowaniem wartości strumieni VSM 
[Locher 2012, s. 25]. 

Dostępne techniki w ramach lean management wpływają na: 
 · efektywność;
 · produktywność;
 · wydajność [Imai 2007, s. 35] 

Lean management a klinika stomatologiczna   

W zarządzaniu służbą zdrowia, jak i w klinice stomatologicznej należy uwzględnić nastę-
pujące cele: 

 · utrzymanie zdrowia – chodzi o właściwy stan psychiczno-fizyczny jednostki, rozpo-
znanie jednostek chorobowych;
 · łagodzenie bólu i cierpienia, które są spowodowane występującą chorobą;
 · opiekę nad pacjentami, w tym leczenie [Sidor-Rządkowska 2018, s. 132].

Zadania te są trudne ze względu na: 
 · konieczność stawiania diagnozy;
 · dużą odpowiedzialność za zdrowie i życie;
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 · doświadczanie bólu i cierpienia pacjentów;
 · niemożność zapewnienia usług całodobowo;
 · niski stopień tolerancji na błędy;
 · trudność oceny osiąganych efektów [Suchar 2003, s. 74].

Rozwiązania pochodzące z  Toyoty są przenoszone z  produkcji do innych dziedzin 
życia. Dotyczy to także klinik stomatologicznych, gdzie potrzebne jest wsparcie dla kie-
rownictwa w związku z pojawiającymi się problemami w zakresie zarządzania. 

Istotnym elementem koncepcji lean management jest dążenie do ciągłej popra-
wy jakości na wszystkich poziomach, oparte na następujących założeniach: planuj, rób, 
sprawdzaj, działaj, oceniaj i wykorzystuj nowe technologie. W metodologii 5S są to: 

 · sortuj – eliminuj niepotrzebne elementy miejsca pracy;
 · uporządkuj – co pozwoli zwiększyć wydajność;
 · zadbaj o czystość w miejscu pracy;
 · standaryzuj praktyki [Sorin i in., s. 6].

W praktyce stomatologicznej wykorzystuje się DAMIC, czyli podejście lean six sigma, 
oparte na następujacych założeniach: 

 · zdefiniuj;
 · zmierz;
 · analizuj;
 · popraw;
 · kontroluj [Noronha, Bhat i in. 2021].

Narzędzie te pozwalają na wzrost produktywności i wydajności. 
W klinice stomatologicznej, tak samo jak w służbie zdrowia, zatrudniani są pracow-

nicy o wysokich kwalifikacjach. Oprócz nich istotne funkcje pełnią menadżerowie, któ-
rzy mają wpływ na ich ścieżkę rozwojową [Suchar 2003, s. 74]. Zatrudnianie personelu 
medycznego wiąże się z czynnikami indywidualnymi, środowiskowymi i organizacyjny-
mi [Budgol, Bugaj 2012, s. 12].
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Rysunek 11. Czynniki decydujące o zatrudnianiu personelu   

Źródło: [Budgol, Bugaj, Stańczyk 2012, s. 12].

Dział personalny odpowiada za prawidłowe wypełnianie funkcji administracyjnych 
służby zdrowia czy kliniki stomatologicznej [Głowacka, Sobkowski, Opala 2013, s. 160]. 

Dotyczy to 29 funkcji, które można zaprezentować w powiązaniu z konkretnymi sta-
nowiskami: 

 · partner strategiczny – działania związane z personelem, identyfikowanie celów, pro-
blemów i ich rozwiązywanie;
 · deweloper kapitału ludzkiego – nastawienie na sprawy dotyczące personelu, jego roz-

woju, kariery;
 · ekspert funkcjonalny – upraszczanie różnorodnych czynności, wyszukiwanie po-

trzebnych rozwiązań, inicjowanie odpowiednich kontaktów, kierunków;
 · rzecznik pracowników – reagowanie na potrzeby personelu;
 · lider HR – wzajemne relacje, rekrutacja, szkolenia [Głowacka, Sobkowski, Opala 2013, 

s. 160].
Naczelne kierownictwo pełni istotną funkcję w ochronie zdrowia i klinice stomatolo-

gicznej. Wpływa na podejmowane decyzje, współtworząc jednocześnie atmosferę miej-
sca pracy. Wymagane są przy tym kompetencje w zakresie: 

 · wyznaczania misji, wizji, strategii;
 · skutecznego działania;
 · rozwiązywania problemów;
 · dbałości o relacje;
 · doboru kadry;
 · zastosowania podejścia holistycznego;
 · skupienia na najistotniejszych kwestiach [Głowacka, Sobkowski, Opala 2013, s. 160].
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Naczelne kierownictwo ma wpływ na poziom efektywności w służbie zdrowia czy 
klinice stomatologicznej. Poniżej zaprezentowano struktury zarządcze w odniesieniu do 
warunków rynkowych [Pasowicz 2012, ss. 40–41].

Rysunek 12. Struktury zarządcze   

Źródło: [Pasowicz 2012, s. 40].

Można wyróżnić następujące typy struktur: 
 · klasyczne: sztabowo-liniowa, liniowa, pionów funkcjonalnych,
 · współczesne:
1. procesowe, dywizjonalne;
2. holdingowe;
3. elastyczne [Pasowicz 2012, ss. 40–41].
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Rysunek 13. Struktura dywizjonalno-procesowa

Źródło: [Pasowicz 2012, s. 41].

W ochronie zdrowia i klinice stomatologicznej ważne jest zapewnienie skutecznej 
adaptacji, na co wpływ mają: [Budgol, Bugaj 2012, s. 12]

 · sposób organizacji adaptacji;
 · pomoc starszych kolegów;
 · wsparcie organizacyjne;
 · pacjenci.

Zarządzanie kliniką stomatologiczną wymaga zatrudniania osób o wysokich kwali-
fikacjach, ale również wdrożenia pracownika, który początkowo może nie czuć się kom-
fortowo w nowym otoczeniu [Wangensteen, Johansson, Nordstrom 2008, s. 1877– 1885].
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Rysunek 14. Bycie nowym, zdobywanie doświadczeń, nabywanie kompetencji 

Źródło: [Budgol, Bugaj, Stańczyk 2012, s. 30].

Zadaniem kadry zarządzającej jest dobranie odpowiednich narzędzi, aby realizować 
oczekiwania personelu co do:

 · wynagrodzeń;
 · obowiązków;
 · atmosfery w miejscu pracy;
 · sprawiedliwości.

Dla polskich lekarzy najważniejsze w miejscu pracy są: 
 · wynagrodzenie;
 · satysfakcja z pracy;
 · atmosfera;
 · organizacja; 
 · rozwój zawodowy;
 · stabilność [Ozorowska 2011, s. 16]. 

Lekarze amerykańscy zwracają natomiast uwagę na:
 · prestiż;
 · wynagrodzenie;
 · atmosferę w pracy;
 · satysfakcję z pracy;
 · organizację pracy;
 · bieżącą informację;
 · stabilność zatrudnienia.
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Rysunek 15. Czynniki oddziałujące na stosunek do pracy

Źródło: [Budgol, Bugaj, Stańczyk 2012, s. 52].

Zarządzanie kliniką stomatologiczną wymaga uwzględnienia potrzeb szkolenio-
wych, ale także dbałości o kondycję psychofizyczną [Król 2006, s. 432]. Szkolenia wpły-
wają na:

 · zachowania, wartości;
 · zakres wiedzy;
 · doświadczenia, praktyki.

W kształceniu lekarzy należy uwzględnić: 

 · umiejętności zarządzania:
1. praktyki lekarskie;
2. organizację medyczną: kliniki, oddziału, przychodni;
3. zapewnianie przewagi konkurencyjnej;
4. motywowanie;

 · zachowania organizacyjne:
1. przekazywanie trudnych informacji;
2. współpracę;
3. komunikację;
4. wywiad z pacjentem;
5. nawyki w procesie leczenia;
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 · świadome kierowanie karierą – pozyskiwanie kompetencji [Budgol, Bugaj 2012, s. 12].
W związku z występującymi dość często problemami finansowymi w ochronie zdro-

wia dąży się do wspomagania zarządzania i jego optymalizacji. Służą temu różnego typu 
koncepcje, np. lean management [Wiśniewska, Konieczyńska 2011, ss. 259–262]. Rozwią-
zanie to oznacza: [Graban 2011, s. 50]

 · ciągłe usprawnianie, ograniczanie marnotrawstwa;
 · skupienie na wartości;
 · optymalizację działań;
 · mapowanie strumienia wartości;
 · racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów;
 · zapewnienie pacjentowi oczekiwanej wartości.

W praktyce prowadzi to do niwelowaniea marnotrawstwa, a więc zwiększenia war-
tości dodanej. Wyróżnia się następujące typy muda, czyli marnontrawstwa: 

 · defekty;
 · nadprodukcję;
 · transport;
 · oczekiwanie;
 · zapasy;
 · ruch;
 · nadmiar procesów;
 · straconą kreatywność [Graban 2011, s. 50]. 
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Tabela 3. Typy muda w szpitalach

 

Źródło: [Graban 2011, s. 50].

Jeśli zaobserwuje się marnotrawstwo w  klinice stomatologicznej, należy wprowa-
dzić usprawnienia, wykorzystując do tego lean management [Wiśniewska, Konieczyń-
ska 2011, ss. 259–262]. 

Wyszczuplenie organizacji uwzględnia kolejne etapy:
 · porządkowanie czynności i procesów;
 · ujednolicenie procesów;
 · integrację procesów;
 · doskonalenie organizacji. 

W klinice stomatologicznej możliwe jest wykorzystanie m.in. zarządzanie wizualne-
go, 5S oraz Kanban [Wiśniewska, Konieczyńska 2011, ss. 259–262].
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Zarządzanie wizualne dotyczy analizy procesów, jakie występują w  klinice. Zysku-
je się dzięki temu możliwość identyfikowania problemów i nieprawidłowości, wprowa-
dzenia pewnych zmian. Triage, czyli system identyfikacji pacjentów, jak i system SMART 
– pozwalają na segregację i szybką pomoc. Technika 5S sprawdza się w dbałości o po-
rządek i dyscyplinę. 

Tabela 4. Technika 5S

Źródło: [Wiśniewska, Konieczyńska, s. 264].

System Kanban zapewnia dostęp do informacji o popycie na wybrane produkty [An-
derson 2010, s. 23]. Ma również wpływ na zarządzanie ruchem materiałów z zastosowa-
niem kart kanbanowych. 
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Rysunek 16. Wizualizacja poprzez Kanban

Źródło: [Anderson 2010, s. 23].

Zakończenie

Celem niniejszej pracy była analiza możliwości zastosowania zasad lean management 
dla ulepszania systemu zarządzania i kontroli w klinice stomatologicznej. 

Na podstawie dostępnych danych można wysnuć następujące wnioski:
 · Zarządzanie wizualne dotyczy analizy procesów, jakie występują w klinice. Zyskuje 

się dzięki temu możliwość identyfikowania problemów i nieprawidłowości, wprowa-
dzenia pewnych zmian. 
 · Triage, czyli system identyfikacji pacjentów, oraz system SMART pozwalają na segre-

gację i szybką pomoc.
 · Kanban zapewnia dostęp do informacji o popycie na wybrany produkt. Ma wpływ 

również na zarządzanie ruchem materiałów z użyciem kart kanbanowych.
 · Six sigma i lean mogą być z powodzeniem stosowane na uczelniach stomatologicz-

nych i w klinikach, wpływając na wydajność działań.
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