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Streszczenie
W pierwszej części artykułu zamieszczona jest definicja pojęcia lean. W kolejnej 

opisane są zasady Toyoty, które stały się podstawą szczupłej produkcji, oraz wyzwania 
związane z próbą przeniesienia kultury Toyoty do innego państwa. Ostatnia część po-
kazuje różnice związane z wprowadzaniem koncepcji lean w firmach zachodnich, ich 
tendencje oraz błędy przy wprowadzaniu związane z postrzeganiem narzędzi Toyoty.

Przypisujemy najwyższą wartość rzeczywistemu wdrażaniu i podej-
mowaniu działania. Ktoś nie rozumie wielu spraw, a wtedy pytamy, 
dlaczego po prostu nie bierze się za działanie, nie próbuje czegoś 
zrobić. Można wtedy zrozumieć, jak niewiele się wie, stawić czo-
ło własnym błędom i po prostu skorygować je, zrobić wszystko od 
nowa – a w drugiej próbie okazuje się, że jest inny jeszcze błąd 
albo znowu coś nie jest tak, jakby się chciało, toteż znowu można 
robić od nowa. Tak więc dzięki ciągłej poprawie czy może raczej 
poprawie opartej na działaniu można wznieść się na wyższy poziom 
umiejętności i wiedzy.

 Fujio Cho, prezes Toyota Motor Corporation

Wprowadzenie

Lean to koncepcja, która opiera się na eliminowaniu wszelkiego rodzaju 
marnotrawstwa drogą ciągłego procesu racjonalizacji całego przedsiębiorstwa 
oraz jego relacji z otoczeniem i która polega na redukowaniu zakresu we-
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wnętrznych funkcji przedsiębiorstwa do działań absolutnie niezbędnych. To 
koncepcja polegająca na eliminacji czynności niedodających wartości produk-
towi, to jest tych czynności, za które klient nie ma ochoty płacić1. Wyróżnia 
się pięć fundamentalnych zasad lean:
 – Jaka jest rzeczywista wartość dla klienta (value).
 – Wsłuchanie się w głosy klientów i zidentyfikowanie strumienia wartości 

dla każdego z nich (value stream).
 – Dążenie do doskonałości (perfection).
 – Kaizen2 i Six Sigma (Sześć sigma) pozwalają klientom na wyciąganie istot-

nych dla nich wartości, gdy składają zamówienie (pull).
 – Niezakłócony przepływ wartości w całym procesie (flow).

1. Firma Toyota i jej szczupła produkcja

W tabeli 1 zebrano 14 zasad Toyoty, które stały się podstawą tzw. szczu-
płej produkcji. Firma od razu wprowadziła nowe zasady szczupłej produkcji 
i zaczęła je upowszechniać. Zaczęto szkolić najważniejszych dostawców z za-
sad systemu produkcji Toyoty. Trzeba było czasu, aby w pełni pojąć i wprowa-
dzić ten system. Dopiero w latach 90. – dzięki podjęciu Programu Przemysłu 
Samochodowego przez Massachusetts Institute of Technology oraz opartej na 
jego badaniach książce The Machine That Changed the World napisanej przez 
Womacka, Jonesa i Roosa w 1991 roku – świat odkrył szczupłą produkcję.

Tabela 1 

14 zasad Toyoty
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ja Zasada 1. Opierać decyzje dotyczące zarządzania na dalekosiężnej koncepcji – nawet 
kosztem krótkoterminowych wyników finansowych. 

Pracownicy Toyoty mają poczucie celu wykraczającego poza otrzymanie 
wynagrodzenia. Ważniejsza jest dla nich misja wobec firmy. Większości firm starających 
się ją naśladować brakuje silnego poczucia misji, zaangażowania na rzecz klientów, 
pracowników i społeczeństwa. Każda firma stara się stale zmniejszać koszty, dla Toyoty 
nie jest to priorytetem

1 Na podstawie: J. Czerska, Koncepcja lean wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, 
konferencja naukowa, Zielona Góra, czerwiec 2002.

2 Kaizen – filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania, przekła-
dająca się na cały styl życia, który można określić jako niekończący się proces ulepszania.
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Zasada 2. Stworzyć ciągły i płynny proces ujawniania problemów. 

Przepływ jest centralnym elementem przesłania szczupłej produkcji, zgodnie z którym 
skracanie czasu, jaki upływa pomiędzy etapem surowców a etapem wyrobów (usług) 
gotowych, prowadzi do najwyższej jakości, najniższych kosztów i najkrótszego czasu 
dostawy

Zasada 3. Wykorzystać systemy ciągnienia, aby uniknąć nadprodukcji.

Prawdziwy system przepływu jednej sztuki nie wymaga żadnych zapasów: produkty 
pojawiają się dokładnie wtedy, gdy są potrzebne klientowi. Jeśli jednak czysty przepływ 
nie jest możliwy ze względu na zbytnie fizyczne oddalenie poszczególnych procesów 
lub znaczne zróżnicowanie czasu jednostkowego operacji, kolejnym najlepszym 
rozwiązaniem jest system kanban. Pozwała on monitorować oraz koordynować zużycie 
i uzupełnianie części oraz narzędzi

Zasada 4. Wyrównać obciążenie pracą. 

Aby móc prowadzić realnie najszczuplejsze operacje i zapewnić klientom optymalną 
obsługę, nie należy zawsze produkować na zamówienie, ale wyrównywać 
harmonogramy produkcji. Uruchamianie i zatrzymywanie maszyn na przemian 
oraz nadmierne lub niedostateczne obciążenie pracowników nie sprzyjają dobrej 
jakości, standaryzacji pracy, produktywności oraz ciągłej poprawie. Heijunka jest 
to wyrównywanie produkcji pod względem zarówno wolumenu, jak i asortymentu 
wyrobów. Zakłada się przy tym, że produktów nie należy wytwarzać zgodnie 
z faktycznym napływem zamówień od klientów, który może szaleńczo wahać się 
w górę i w dół, lecz trzeba wziąć cały wolumen zamówień za jakiś okres i równomiernie 
rozłożyć go na ten okres, aby każdego dnia wytwarzać te same ilości i asortymenty

Zasada 5. Stworzyć kulturę przerywania procesów w celu rozwiązywania problemów, 
by od razu uzyskiwać właściwą jakość. 

Wbudowanie jakości w stanowisko pracy (uniemożliwiające przemieszczanie się 
problemów wzdłuż linii produkcyjnej) jest znacznie efektywniejsze i mniej kosztowne 
niż kontrola wyrobów gotowych i usuwanie problemów, które już zaistniały. Szczupłe 
wytwarzanie spektakularnie zwiększa znaczenie produkcji od razu dobrej. Przy bardzo 
niskich stanach zapasów nie istnieje bufor, którym można by się wspomóc w przypadku 
problemów z jakością

Zasada 6. Standardowe zadania są podstawą ciągłej poprawy i upełnomocniania 
pracowników. 

Standaryzacja w Toyocie nie opiera się na samym spisywaniu list kolejnych czynności, 
jakie musi wykonać pracownik. Dzięki niej unika się wymuszania sztywnych 
standardów, które prowadzą do rutynowej i degradującej pracy. Jest podstawą 
upełnomocniania pracowników oraz źródłem innowacji w miejscu pracy. „Droga 
Toyoty polega na ułatwianiu pracownikom projektowania rozwiązań sprzyjających 
jakości i wbudowywania jej w proces wytwórczy poprzez samodzielne opisywanie 
standardowych czynności”. Każda procedura musi być dostatecznie prosta i praktyczna, 
by można się nią było posługiwać w codziennej pracy
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Zasada 7. Stosować kontrolę wizualną, aby żaden problem nie pozostał w ukryciu. 

Kontrola wizualna jest narzędziem pozwalającym stwierdzić na pierwszy rzut oka sposób 
wykonania danej pracy oraz czy ten sposób odbiega od ustalonego standardu. Ułatwia 
ona pracę pracownikom, którzy chcą dobrze wykonywać swoje zadania, gdyż pomaga im 
stwierdzić, czy radzą sobie z powierzonymi zadaniami. Kontrola wizualna w znaczeniu 
ogólnym odnosi się do punktualnego przekazywania różnego rodzaju informacji 
niezbędnych przy szybkim i prawidłowym wykonaniu operacji lub realizacji procesów 
Zasada 8. Stosować wyłącznie niezawodną, gruntownie sprawdzoną technologię 
służącą pracownikom i procesom. 

W Toyocie wykorzystuje się technologię w celu wsparcia ludzi, a nie ich zastąpienia. 
Dział technologii informacyjnej lub zaawansowanej technologii wytwarzania nie 
narzuca technologii działom projektującym oraz produkującym. Często zaczyna 
się od opracowywania procesu ręcznego, by następnie uzupełnić go technologią. 
Nowa technologia zagraża przepływowi, ponieważ często jest zawodna i trudna do 
standaryzacji, dlatego zazwyczaj pierwszeństwo przed nową technologią ma sprawdzony 
i skuteczny proces
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Zasada 9. Wychowywać liderów, którzy gruntownie rozumieją pracę, żyją ogólną 
koncepcją firmy i uczą innych. 

Ważnym elementem kultury w Toyocie jest genchi genbutsu, czyli dogłębne 
zapoznanie się z sytuacją w każdym jej szczególe. Dlatego liderzy muszą wykazywać 
się tą umiejętnością oraz rozumieć, w jaki sposób przebiega praca w hali fabrycznej. 
W Toyocie „każdy menedżer – nawet najwyższego szczebla – musi chodzić do hali, 
by zobaczyć i rzeczywiście zrozumieć faktyczną sytuację na poziomie roboczym. 
Absolutnym rdzeniem ogólnej koncepcji Toyoty jest przeświadczenie, że kultura musi 
wspierać ludzi wykonujących podstawową pracę
Zasada 10. Wykształcić wyjątkowych ludzi i zespoły realizujące ogólną koncepcję firmy. 

Toyocie udało się osiągnąć znakomitą równowagę pomiędzy pracą zespołową 
a indywidualną oraz doskonałą biegłością jednostek a skutecznością zespołu. Zespoły 
motywują jednostki do działania, ułatwiają wzajemne uczenie się oraz koordynują ich 
pracę. Praca zespołowa w Toyocie jest fundamentem, dzięki czemu pracownicy bardzo 
angażują się w działalność firmy. Toyota wymaga równoczesnego szacunku dla ludzi 
i rzucania im wyzwań 
Zasada 11. Szanować szeroką sieć partnerów i dostawców, rzucając im wyzwania 
i pomagając im w doskonaleniu się.

Toyota postrzegana jest przez swoich dostawców jako najlepszy klient, ale również 
wymagający. Wnika to z tego, iż przyjmuje bardzo wysokie standardy doskonałości 
i tego samego wymaga od dostawców. Istotną rolę odgrywa fakt, że pomaga ona 
w uzyskaniu tych standardów przez swoich dostawców. Są oni nierozłącznym elementem 
systemu dostaw JIT 
Zasada 12. Angażować się osobiście, aby gruntownie zrozumieć sytuację (genchi 
genbutsu).

W Toyocie zasadę tę interpretuje się jako: „udawanie się na miejsce, by zobaczyć 
rzeczywistą sytuację w celu jej zrozumienia. Genchi genbutsu obejmuje również 
menedżerów z najwyższych poziomów zarządzania i członków ścisłego gremium 
kierowniczego. Osobiście obserwują procesy w miejscu ich odbywania się, aby 
dogłębniej zrozumieć sytuację. Zasada ta jest częścią kultury przedsiębiorstwa 
i podstawą jego sprawnego działania
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Zasada 13. Podejmować decyzje powoli, w drodze konsensusu i starannie rozważając 
szybkie możliwości; szybko wdrażać decyzje (nemawashi). 

W Toyocie uważa się, że sposób dochodzenia do decyzji jest równie ważny jak jej jakość. 
Bezwzględnie wymaga się poświęcenia odpowiedniego czasu i wysiłku na prawidłowy 
proces decyzyjny. Kierownictwo jest nawet gotowe wybaczyć decyzje, które nie 
przyniosły wszystkich oczekiwanych skutków, jeśli tylko proces decyzyjny przebiegał 
właściwie
Zasada 14. Zostać organizacją uczącą się dzięki niestrudzonej refleksji (hansei) i ciągłej 
poprawie (kaizen). 

Toyota skupia się na długookresowych inwestycjach w procesy robocze i odpowiednie 
procedury umożliwiające realizację zadania przy minimalnych nakładach czasu 
i wysiłków, które współpracują ze sobą i tworzą tym samym wysoką wartość dla 
klienta. Ciągła poprawa może następować tylko wtedy, gdy proces jest ustabilizowany 
i zestandaryzowany. Kiedy ustabilizujemy proces i sprawimy, że przypadki 
marnotrawstwa i braku wydajności będą w nim widoczne dla wszystkich, zyskamy 
możliwość ciągłego uczenia się. Organizacji uczącej się potrzeba stabilności obsady, 
powolnych awansów i bardzo starannego planowania sukcesji, gdyż wszystko to chroni 
zasób jej wiedzy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.K. Liker, Droga Toyoty, MT Biznes, 
Warszawa 2005.

Droga Toyoty pokazuje, że firma powinna uczyć się na błędach, ustalać 
fundamentalne przyczyny problemów, zapewniać skuteczne środki zaradcze, 
dawać pracownikom prawo wdrażania tych środków oraz dysponować pro-
cesem przekazywania nowej wiedzy odpowiednim ludziom, aby przeniknęła 
do zasobów jej wiedzy i zachowań. Wymienionych 14 zasad Toyoty to próba 
integracji całego łańcucha w celu realizacji wspólnego celu. Tylko konse-
kwencja i próba sprostania potrzebom konsumenta poprzez ciągłe dążenie do 
doskonałości dzięki poprawie i nauce mogą poprowadzić firmę do wygrania 
w globalnej rywalizacji. O tym, czy dana firma utrzyma się na rynku, nie 
decyduje jej kapitał czy posiadane zasoby, ale umiejętność sprostania wyma-
ganiom klienta przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. 

2. Wdrażanie koncepcji lean w firmach zachodnich 

Trudno jest wdrażać na rynek amerykański czy europejski koncepcję 
lean, gdyż jest ona częścią kultury oraz mentalności Japończyków, która jest 
diametralnie odmienna. Dlatego, aby w pełni zrozumieć bariery związane 
z jej przeniesieniem do innych krajów, trzeba zacząć od analizy różnic kultu-
rowych, co zostało zaprezentowane na rysunku 1.



24 Ewelina Burzec Burzyńska

Rys. 1. Wartości indeksów Hofstede Cultural Scores3 dla Japonii i Stanów Zjedno-
czonych oraz średnia światowa

Źródło: J.K. Liker, M. Hoseus, Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty, MT 
Biznes, Warszawa 2009, s. 51.

Dystans władzy oznacza stopień akceptacji menedżerów wyższego 
szczebla przez osoby z najniższego szczebla. Im wskaźnik jest niższy, tym 
bardziej prawdopodobne problemy z wprowadzaniem standaryzacji pracy 
oraz podporządkowaniem się przełożonym.

Kolektywizm i indywidualizm określają umiejętność pracy w grupie. Im 
wyższy wskaźnik, tym większy indywidualizm i mniejsza integracja grupowa.

Kobiecość i męskość oznacza zdominowanie społeczeństwa przez daną 
płeć. Wyższy współczynnik oznacza mężczyzn.

Unikanie niepewności określa swobodę zachowania się w niepewnych 
i nieznanych sytuacjach. Wysoki współczynnik oznacza większą swobodę.

Orientację długoterminowa cechuje wytrwałość, cierpliwość 
i oszczędność. 

Dane przedstawione na rysunku 1 pokazują, jakie różnice występują 
między Japonią, Stanami Zjednoczonymi a światem. We współczynniku dy-
stans władzy nie ma znaczących odchyleń, jednak dla USA jest on najniższy, 
co oznacza, że pracownicy najniższego szczebla nie akceptują braku równości. 
Jak wspomniano wyżej, mogą wystąpić problemy z wprowadzeniem pracy stan-
daryzowanej i przestrzeganiem narzuconych odgórnie celów. Amerykanie są 

3 Jedne z najbardziej wnikliwych badań ilościowych dotyczących kultury, przeprowadzo-
ne pod kierownictwem Geerta Hofstede’a, ankiety, wywiady i obserwacje przeprowadzono 
w ponad 70 państwach.

Dystans  
władzy Kolektywizm

i indywidualizm

Kobiecość
i męskość Unikanie 

niepewności

Orietacja 
długoterminowa
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społeczeństwem indywidualistów, czyli bardzo rzadko albo wcale nie występuje 
efekt synergii. Jednostki wolą pracować same i nie polegać na grupie. W Japonii 
ważniejsza od jednostki jest grupa. Bardziej ceni się pracę zespołową. Kolejny 
współczynnik pokazuje, że w Japonii przeważa pierwiastek męski. Historia two-
rzenia Toyoty przedstawia mężczyzn na pierwszym planie. Powoli się to zmienia, 
jednak to męskie wartości tak typowe dla Japonii – asertywność, konsekwencja 
oraz skłonność do konkurencji – zadecydowały o pozycji Toyoty i jej konkuren-
cyjności. Następny współczynnik, unikanie niepewności, pokazuje zalety pracy 
standaryzowanej. W Japonii, gdzie jest to naturalne, społeczeństwo jest bardziej 
swobodne w niepewnych sytuacjach, ponieważ wszystko określają procedury 
i standardy. W Stanach Zjednoczonych społeczność tego unika, ponieważ boi 
się ograniczenia swojej wolności. Ostatnim wskaźnikiem, najbardziej istotnym 
z punktu widzenia barier kulturowych, jest orientacja długoterminowa. Japonia 
jest nastawiona na osiąganie celów w długoterminowym okresie, o czym nawet 
mówi pierwsza zasada Toyoty (Opierać decyzje w zarządzaniu na dalekosiężnej 
koncepcji – nawet kosztem krótkoterminowych wyników finansowych), nato-
miast Stany Zjednoczone są nastawione na szybkie rezultaty i efekty swojej 
pracy. Jak wynika z wyżej zaprezentowanych wskaźników, występują znaczne 
różnice, które dzielą Japonię od reszty świata oraz Stanów Zjednoczonych.

Dlatego wprowadzanie w firmach koncepcji lean należy zacząć od zmian 
kulturowych, które są podstawą i zwiększają akceptację przyjętych zmian. 
Niestety, większość firm wprowadzających zasady szczupłej produkcji na 
całym świecie robi to w niewłaściwy sposób. Swoje działania często opisują 
jako „dodawanie kolejnych narzędzi do zestawu” albo wyrażają pragnienie 
„odchudzenia produkcji” ze względu na zbyt wysokie koszty. Inne przedsię-
biorstwa decydują się na przyjęcie łączonego szczupłego programu oraz Sześć 
sigma i uważają, że połączenie tych dwóch zestawów narzędzi (szczupłej pro-
dukcji i Sześć sigma) przyniesie im znacznie lepsze rezultaty niż w przypadku 
oddzielnego ich zastosowania. Takie podejście stanowi odzwierciedlenie kilku 
typowych tendencji istniejących w kulturze Zachodu. Są to:
 – zmierzona przez Hofstede’a bardzo krótka perspektywa czasowa,
 – silne przekonanie o możliwości kontrolowania środowiska – odwrotnie niż 

w przypadku ludzi Wschodu, którzy uważają, że należy dopasować się do 
otoczenia, a także postrzegają je jako mniej przewidywalne i niepoddające 
się kontroli,
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 – silne skłonności do stosowania logiki w celu zrozumienia i przewidzenia 
zasad działania świata – w porównaniu z bardziej holistycznym i intuicyj-
nym podejściem mieszkańców Wschodu. 

Tendencje te sprawiają, że firmy zachodnie postrzegają osiągnięcia Toyoty 
jako rezultat związków przyczynowo-skutkowych między zbiorem możliwych 
do zdefiniowania i przeniesienia narzędzi a określonymi wynikami, takimi jak 
redukcja kosztów lub zmniejszenie niezbędnego poziomu zapasów magazy-
nowych. Wystarczy więc poznać tajemnicze narzędzia Toyoty, aby osiągnąć 
podobny sukces. Oczywiście nie ma niczego złego w wykorzystywaniu narzędzi 
usprawniających procesy w celu osiągnięcia określonych rezultatów – to przecież 
podstawa kaizen w Toyocie. Problem polega na tym, że firmy zachodnie nie ro-
zumieją szerszego kontekstu kulturowego, który sprawia, iż takie działania mają 
w Toyocie charakter cykliczny i są traktowane o wiele poważniej4. Starając się 
zatem wprowadzić zasady Toyoty do przedsiębiorstwa, należy pamiętać o tym, 
iż Toyota to połączenie kultury japońskiej, w której jest głęboko zakorzeniona, 
warunków, w jakich powstała, oraz wpływów konsekwentnych liderów rodziny 
Toyoda. W zasadzie cała droga Toyoty to proces długotrwały i bardzo intensywny. 
Firma rozwijała się od wewnątrz, a następnie rozwijała i integrowała wszystkich 
uczestników łańcucha w dążeniu do realizacji wspólnego celu. Toyota zgodnie 
z cyklem Deminga cały czas się rozwija i dąży do doskonałości. Jej sukcesy we 
wdrażaniu odchudzonej produkcji w oddziałach na całym świecie dają nadzieję 
innym firmom, które chcą korzystać ze ścieżki Toyoty i podążać nią.

APPLYING LEAN PRODUCTION ON THE TOYOTA EXAMPLE

Summary

In first part is clarify of Lean notion. Second part describes Principles of the 
Toyota which became the base of the slim production and challenges associated with 
the attempt of moving culture of the Toyota to other state. The last part shows diffe-
rences connect with introduce Lean in west companies, their tendencies and mistakes 
in leading connected with perceiving tools of the Toyota.

Translated by Ewelina Burzec Burzyńska

4 J.K. Liker, M. Hoseus, op.cit., s. 58–59.


