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Wstęp
Współczesne rzeczywistość charakteryzująca przedsiębior-

stwa cechuje się niezwykłą złożonością procesów przebiegają-
cych w ich wnętrzu. Zaspokajanie potrzeb rynkowych wymusza 
kreowanie produktów oraz to doskonalszych. Celem każdego 
przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jest osiągnięcie i 
utrzymanie przewagi konkurencyjnej, ale przede wszystkim 
skoncentrowanie się na działaniach, które kierują przedsiębior-
stwo do osiągnięcia sukcesu. Postęp dokonujący się w zakre-
sie zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, nie pozosta-
je bez wpływu na sferę produkcyjną a także usługową. 

Nowoczesne metody zarządzania cieszą się coraz większą 
popularnością, nie tylko w rozwiniętych gospodarkach, ale 
także w tych, które dopiero znajdują się w tym stadium. Istnie-
je wiele metod oraz koncepcji związanych z doskonaleniem 
procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Najwięcej z 
nich pochodzi z doświadczeń japońskich ale także amerykań-
skich przedsiębiorców, oraz krajów Europy Zachodniej, czy 
też Ameryki Północnej. Koncepcja ciągłego doskonalenia pro-
cesów w przedsiębiorstwach zyskała niezwykłą popularność. 
Obecnie żaden menedżer nie wyobraża sobie rozwoju fi rmy 
bez ciągłego doskonalenia procesów, ponieważ zdaje sobie 
sprawę z faktu zatrzymania w miejscu czyli jak się wydaje – 
upadku fi rmy. 

Spośród wielu metod i koncepcji zarządzania obecna w lite-
raturze dość często stała się fi lozofi a Lean Management. Jest 
to uniwersalna metoda znajdująca swoje zastosowanie w róż-
nych gałęziach i dziedzinach przemysłu, m.in. w przemyśle 
motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym i wielu innych. 

Koncepcja Lean Management, jakkolwiek nazwę ma ame-
rykańską, rodowód jednak japoński [8, s. 68].

Głównym założeniem Lean jest ekonomiczne zarządza-
nie przedsiębiorstwem, głównie produkcyjnym, poprzez tzw. 
szczupłą produkcję czyli eliminowanie marnotrawstwa, w każ-
dej postaci i dziedzinie.

1. Podejście do zarządzania procesowego 
w organizacji

Po przełomie roku 1989 w Polsce dokonały się wielkie 
przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze. Wprowadze-
nie demokratycznego ustroju, przejście od systemu centralnie 
sterowanego do gospodarki wolnorynkowej czy podjęcie sze-
rokich reform systemowych to osiągnięcia, w efekcie których 
gospodarka polska ustabilizowała się i otworzyła na świat.

Nowe tendencje w zarządzaniu docierały jednak do nasze-
go kraju z opóźnieniem. Podobnie było z koncepcją szczupłe-
go wytwarzania. Brak publikacji na temat Lean Manufacturing, 
nieobecność tej tematyki sprawiła, że polskie przedsiębior-
stwa nie miały żadnych informacji na temat wytwarzania zo-
rientowanego na eliminację wszelkiego rodzaju marnotraw-
stwa i na skracanie produkcyjnego czasu realizacji (...).

Filozofi a Lean Manufacturing określająca system produk-
cji zapoczątkowana została w fi rmie Toyota Motor Company, 
której podstawowym założeniem jest eliminacja czynności 
wchodzących w skład procesów produkcyjnych realizowanych 
w przedsiębiorstwie, niedodających wartości produktowi będą-
cemu efektem tych procesów. Nazwę wymyślili Amerykanie, 
których zainteresowały innowacyjne metody organizacji pracy 
w tej fi rmie, która z resztą odniosła ogromny sukces na świa-
towych rynkach. Toyota jest obecnie jedną z wielu organizacji, 
które z powodzeniem stosują metody i zasady zarządzania 
zgodne z założeniami lean. Lean Manufacturing tłumaczony na 
język polski oznacza „szczupła (odchudzona) produkcja” [9].

Stosując podejście procesowe należy koncentrować się 
głównie na:
 – ciągu działań, a nie wybranych aspektach funkcjonowania 

organizacji,
 – analizie „od zewnątrz do wewnątrz” organizacji polegającej 

na przyjęciu oczekiwań klientów,
 – analizie i usprawnieniu wszystkich relacji między podsyste-

mami organizacji, a nie w ramach poszczególnych funkcji,
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„Doskonałość jest miarą nieba,
dążenie do doskonałości miarą człowieka”

Goethe



 – wykorzystaniu zespołów międzyfunkcjonalnych, w skład 
których wchodzą przedstawiciele poszczególnych komórek 
organizacyjnych zaangażowanych w proces,

 – opisie danych zasilających proces i wychodzących z niego 
wartości,

 – dostosowaniu procesów do warunków zewnętrznych (po-
trzeb klientów, przepisów prawnych) i wewnętrznych,

 – uwzględnieniu wszystkich powiązań w taki sposób, aby bi-
lans optymalizacji jednego z elementów organizacji, który 
pociąga zmiany w innych elementach systemu był dodatni 
[7, s. 17].

1.1. Zapewnienie jakości w cyklu doskonalenia
Zwyczajowo każdy produkt rozpatrywany jest w ramach 

pięciofazowego cyklu istnienia wyrobu (rysunek 1).
Zadaniem projektowania (pierwszej fazy) jest przetworze-

nie założeń wejściowych w specyfi kację wyrobu, a następnie 
procesów wytwarzania, przy uwzględnieniu możliwości uzy-
skania jakości projektowej w ramach istniejących ograniczeń 
technicznych i fi nansowych przedsiębiorstwa.
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Na etapie projektowania, kiedy dominują postawy twórcze 
wobec realizowanych zadań, w znacznym stopniu ograniczo-
ne są możliwości kontroli. Ewentualne błędy nie zawsze są 
widoczne, a jeśli zostają odkryte, różnie są interpretowane. 
Przywiązanie do własnego rozwiązania, często ambicja twór-
cza bywają przeszkodą w obiektywnej ocenie jakości projektu.

Na etapie realizacji wyrobu (produkcji), rola zapewnienia 
jakości ulega stopniowemu ograniczeniu, a dominujące zna-
czenie uzyskuje sterowanie jakością – w tym kontrola i kory-
gowanie jakości. Jakość projektowa jest na tym etapie prze-
kształcana w jakość wykonania w procesach przetwarzania, 
należy stworzyć dla nich odpowiednie warunki (rola zapew-
nienia jakości), a zadaniem sterowania jakością jest uzyska-
nie pomiędzy nimi jak największej zgodności.

Na etapach związanych z użytkowaniem wyrobu zapew-
nienie jakości przejawia się w działaniach związanych z ser-
wisowaniem (naprawy gwarancyjne, przeglądy, naprawy, po-
gwarancyjne, doradztwo itp.).

W fazie użytkowania wyrobu, główny wpływ na jego „za-
chowanie” mają klienci. Jakość projektowa oraz jakość wyko-
nania wyrobu są konfrontowane z oczekiwaniami użytkowni-
ka (klienta) [3, s. 303].
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Rys. 1. Cykl życia (istnienia) produktu
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Jakość projektowa procesów realizacji poszczególnych faz cyklu
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [4, s. 27].
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2. Wyznaczniki efektywnego wdrożenia 
fi lozofi i lean manufacturing

Metoda Lean jest sprawdzonym instrumentem w wielu 
czołowych fi rmach na całym świecie. Są to m. in. koncerny 
samochodowe takie jak Chrysler, General Motors, fabryki 
przemysłu lotniczego, m. in. fi rma Prqtt & Whitney, najwięk-
szy na świecie producent silników do samolotów odrzutowych 
do samolotów wojskowych, w General Glectric, w niemieckim 
Porshe i wielu innych.

2.1. Istota metody Lean
Metoda Lean wywodzi się z Japonii. Zrodziła się, podobnie 

jak wiele innych koncepcji „szczupłego zarządzania” w Toy-
ocie, m. in. TQM, Kaizen. Inne metody, szeroko stosowane 
w organizacjach zaprezentowane zostały w tabeli 1.

Głównym celem metody Lean Management (koncepcji 
szczupłego zarządzania) jest dostarczenie klientom wyrobów 
(produktów) o określonej wartości, czyli dostarczenie ich we 
właściwym czasie, po odpowiedniej cenie oraz według okre-
ślonych przez klientów wymagań [6, s. 547].

2.2. Wdrażanie fi lozofi i Lean Manufacturing
Współczesne organizacje dążąc do osiągnięcia przewagi 

konkurencyjnej oraz rozwoju zmuszone są do stałego radze-
nia sobie z koniecznością funkcjonowania w warunkach cią-
głej zmiany. Powszechnie akceptowana jest teza, że jedyne 
co w organizacji jest trwałe, to ciągła zmiana. I dlatego też, jak 
się wydaje, organizacje, które potrafi ą lepiej niż inne przysto-
sować się do zmiennych warunków otoczenia osiągają prze-
wagę konkurencyjną [1, s. 6]. 

Istotą koncepcji lean manufacturing jest minimalizowa-
nie czasu między przyjęciem zamówienia a dostarczeniem 
wyrobu klientowi. Droga do realizacji tej koncepcji jest li-
kwidacją wszelkich strat (z jez. jap. zwanych muda, z ang. 
waste) w przebiegu strumienia wartości, który określany jest 
jako zespół działań podjętych w celu dostarczenia produktu 
(usługi) do ostatecznego klienta. Zmniejszenie powstających 
w procesie wytwórczym strat umożliwia rozmieszczenie prze-
strzenne stanowisk produkcyjnych ograniczające obciążenia 
transportowe fi rmy [5, s. 113].

Podsumowanie
Wyzwania stojące przed współczesnymi przedsiębiorstwa-

mi wymuszają stosowanie coraz nowocześniejszych metod 
zarządzania. Wiele organizacji poszukuje rozwiązań, które 
zapewniają im optymalne zagospodarowanie zasobów, które 
wykorzystują. Metoda Lean Management znalazła zastoso-
wanie w różnych typach przedsiębiorstw i jest szeroko stoso-
wane na całym świecie. Funkcjonuje w japońskich metodach 
zarządzania produkcją od dobrych kilkunastu lat. Ma ona 
na celu zwiększenie efektywności procesów występujących 
w danej organizacji, poprzez ciągłe doskonalenie procesów 

(głównie poprzez ograniczenie oraz wyeliminowanie z funk-
cjonowania fi rmy różnego rodzaju marnotrawstwa). 

W wyniku odniesienia procesów szczupłego zarządzania 
w przedsiębiorstwie, do realnej rzeczywistości istnieje moż-
liwość wyłonienia lepszych i dokładniejszych procesów jakie 
w nim występują. Opierając się o te informacje, można podej-
mować skuteczne decyzje, które zapewnią przedsiębiorstwu 
przetrwanie na współczesnym rynku. 

Podsumowując, Lean Management bardzo szybko stał się 
światową techniką o globalnym wymiarze, ponieważ pozwala 
przedsiębiorstwom sprostać wymaganiom wytwarzania pro-
duktów (a także usług) o najwyższej jakości, niskim kosztem 
i dokładnie na czas wykonania zlecenia. Zastosowanie Lean 
może przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania przed-
siębiorstwa pamiętając o zasadzie, że musi być fi lozofi ą co-
dziennego, systematycznego działania. 

W wielu fi rmach na początku wdrożenia obserwuje się en-
tuzjazm. Niestety dosyć szybko pojawia się bariera wiedzy 
i doświadczenia, co z kolei często powoduje zakończenie 
wprowadzania Lean Manufacturing na etapie próbnego i 
wybiórczego stosowania kilku zasad. Ponowne wtórne roz-
poczęcie wdrożenia w tej samej organizacji wymaga od kie-
rownictwa przyznania się do popełnionych wcześniej błędów. 
A to bywa trudne.
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Tab. 1. Metody stosowane w procesie zarządzania
Zastosowanie (obszar) Koncepcja/metoda zarządzania

Produkty/procesy

Lean
FMEA
QFD

Six Sigma

Zapasy Kanban
Just in time

Miejsce pracy 5S
Źródło: opracowanie własne na podst. [2, s. 275].
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Process improvement using the concept of lean manufacturing
The article discussed is the concept of Lean Manufacturing in the organization, improving pro-ducts and processes used by the 

concept of Lean Manufacturing. Striving for excellence is a key factor to remain competitive in the market. Only organizations that 
are able to more quickly than others to adapt to changing environmental conditions reach advantage. Management in line with the 
philosophy of Lean Manufacturing is a classic example of change management.
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