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Alicja WĄSOWICZ 

LOGISTYKA W CYKLU ŻYCIA SAMOCHODÓW NA PRZYKŁADZIE FIRMY  

TOYOTA MOTOR CORPORATION. ETAP II - PRODUKCJA 

 

W artykule przedstawiono procesy logistyczne w motoryzacji na przykładzie firmy Toyota Motor Corporation. Badania 

obejmowały II etap w cyklu życia samochodów – etap produkcji. Opisano system produkcji Toyoty, zasady jego funkcjonowa-

nia oraz główne aspekty logistyki zidentyfikowane w tym systemie. Kolejne badania dotyczyć będą procesów eksploatacji  

i wycofania samochodów z eksploatacji zweryfikowanych także w oparciu o firmę Toyota Motor Corporation.  

Słowa kluczowe: system produkcji Toyoty, droga Toyoty, logistyka produkcji, Toyota Motor Corporation 

 

WSTĘP 

Niniejszy artykuł jest jednym z cyklu prac poświęconych logi-
styce w kolejnych etapach życia samochodów. W tym przypadku 
przedstawiono procesy logistyczne w obszarze produkcji pojazdów 
na przykładzie firmy Toyota Motor Corporation. 

O tym jak specyficzna jest to firma i jak silny ma wpływ na dzia-
łalność innych przedsiębiorstw motoryzacyjnych może świadczyć 
fakt, że funkcjonuje w świecie nauki pojęcie „systemu produkcyjne-
go Toyoty”, ściśle związanego także z zagadnieniem logistyki części 
zamiennych, zarządzaniem łańcuchem dostaw, „szczupłą logistyką”.  

Już w latach 80 tych ubiegłego wieku zwrócono uwagę na 
szczególne cechy samochodów firmy Toyota. Były znacznie wyż-
szej jakości niż pojazdy amerykańskie a nawet japońskie innych 
marek i wymagały mniej napraw. Zauważono także niezwykłą spój-
ność procesu i produktu określaną przez sposób projektowania  
i wytwarzania samochodów. W firmie tej skrócono cykl produkcyjny, 
zaprojektowano niezawodne przepływy materialne i informacyjne  
w trakcie jego realizacji, zminimalizowano koszty produkcji nie 
obniżając przy tym płac robotników. 

Firma Toyota jest obecnie liderem przemysłu motoryzacyjnego, 
a jej globalna wielkość sprzedaży w roku 2014 wyniosła prawie  
9 mln samochodów, sprzedawanych w 170 krajach (rysunek 1). 
 

 
Rys. 1. Łączna roczna sprzedaż samochodów marki Toyota  
w latach 2010-2014 [2]. 

System produkcyjny Toyoty określony także jako „szczupła 
produkcja” zmienił podejście do procesów produkcyjnych i zarzą-
dzania łańcuchem dostaw we wszystkich niemal gałęziach przemy-
słu, a pracownicy tej firmy, ze względu na ich doświadczenia, są 
poszukiwani przez producentów także innych branż na całym świe-
cie. 

Firma Toyota ma najszybszy na świecie proces opracowywania 
nowych produktów. Zaprojektowanie nowego samochodu zajmuje 
co najwyżej 12 miesięcy, podczas gdy konkurentom potrzeba na to 
zwykle 2 – 3 lat [1]. Jeśli zaś chodzi o samochody używane, ponad 
połowa z nich jest wyróżniona jako samochody „rekomendowane do 
zakupu”. 

Strategiczną bronią tego przedsiębiorstwa motoryzacyjnego 
jest tzw. doskonałość operacyjna i stosowane w niej techniki popra-
wy jakości, czyli między innymi produkcja dokładnie na czas,  
ciągłe doskonalenie, przepływ jednej sztuki, przerwanie pracy gdy 
pojawia się problem z jakością, wyrównywanie obciążenia pracą, 
budowa relacji z dostawcami, stałe uczenie się organizacji, wykry-
wanie fundamentalnych przyczyn problemów i zapobieganie ich 
pojawianiu się. 

Celem artykułu jest prezentacja zagadnień z zakresu logistyki 
produkcji w motoryzacji jako jednego z podsystemów logistycznych 
występujących w cyklu życia samochodu na przykładzie firmy Toyo-
ta Motor Corporation. 

1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PRODUKCJI  
TOYOTY 

System Produkcyjny Toyoty to metoda zarządzania produkcją 
stosowana przez wiele firm w Japonii oraz na świecie. Pozwala ona 
na wytwarzanie produktów najwyższej jakości przy możliwie najniż-
szych kosztach, wynikających z minimalizacji procesów związanych 
z niepotrzebnym magazynowaniem części i produktów („muda”) 
oraz w sposób punktualny i w odpowiednim czasie, czyli wtedy, 
kiedy dany produkt jest potrzebny („just-in-time”). 

Podstawowe pojęcia stosowane w tym systemie są następują-
ce [4]:  
1) muda -  czyli strata, to wszystkie aspekty procesu produkcyjnego, 
konkretny przedmiot lub  działanie, które nie dodają wartości do 
gotowego wyrobu, a podwyższają jedynie koszty własne, 
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2) just in time - stały przepływ materiału, „ciągniony” przez kolejne - 
wnoszące wartość dodaną - procesy wytwarzania produktu, w jak 
najkrótszym czasie, tak aby sprostać potrzebom klienta; jest 
systemem pracy, w którym produkuje się i transportuje tylko to, co 
jest potrzebne, wtedy, kiedy jest potrzebne oraz w ilości, jaka jest 
potrzebna, 
3) jidoka - urządzenie i/lub człowiek zatrzymujące automatycznie 
proces produkcji w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek 
nieprawidłowości; 
4) praca standaryzowana, która organizuje i określa czynności 
pracownika tak, aby wytwarzać produkty najwyższej jakości w spo-
sób efektywny i bezpieczny (przez określanie kolejności czynności).  
5) idea kaizen - zaangażowanie pracowników w proces ciągłego 
usprawniania procesu produkcyjnego; jest drugim obok pracy stan-
daryzowanej  fundamentem systemu produkcji Toyoty (rysunek 2).  
 

 
Rys. 2. Ogólna struktura systemu produkcji Toyoty [4]. 
 

Na rysunku 3 przedstawiono bardziej szczegółowy schemat 
systemu produkcji Toyoty. 
 

 
Rys. 3. System produkcji Toyoty [1]. 
 
* andon – urządzenie kontrolne umieszczone w hali produkcyjnej, które za 
pomocą sygnałów świetlnych czy dźwiękowych alarmuje robotników przy-
padku defektów, nieprawidłowej pracy maszyn czy innych problemów; 
genchi-genbutsu   -   osobiste zaangażowanie 

 
Podstawą systemu produkcji Toyoty jest tzw. „szczupłe wytwa-

rzanie", w którym określa się wartość dla klienta, strumień wartości  

i zapewnienie tego przepływu, „ciągnięcie” od strony klienta oraz 
dążenie do doskonałości. Chodzi zatem o zapewnianie nie zakłóco-
nego przepływu produktu przez procesy powiększające wartość 
(przepływ jednej sztuki), ukierunkowanie na system „ciągnięcia” 
procesu przez popyt klienta oraz o kulturę, w której wszyscy stale 
dążą do poprawy. Firma skracając czas realizacji zamówienia  
i koncentrując się na utrzymaniu elastyczności linii produkcyjnych 
potrafi uzyskać wyższą jakość, osiągnąć większy poziom zadowole-
nia klienta, wyższą produktywność a także lepiej wykorzystać wypo-
sażenie i powierzchnię. 

Wyzwaniem, przed którym stają obecnie firmy jest zapewnienie 
szybkiego, elastycznego procesu dostarczającego klientom produk-
tów w określonym miejscu, czasie, jakości i odpowiednich kosztach. 
Firma Toyota stara się sprostać tym wyzwaniom przez eliminowanie 
marnotrawstwa czasu i materiału na każdym etapie produkcji – od 
surowców po wyroby gotowe. 

Strata wg firmy Toyota występuje nie w braku pełnego obcią-
żenia pracą pracowników i maszyn lecz w sposobie przetwarzania 
surowca w przeznaczony do sprzedaży produkt. Dlatego należy 
zwrócić szczególną uwagą na wykrywanie, wyliczanie i eliminację 
czasu i wysiłku traconego w danym procesie produkcyjnym.  

Koncepcja systemu produkcji Toyoty opiera się o następujące 
zasady eliminacji strat [1]: 
– unikanie nadprodukcji (dopuszczenie wyłączenia maszyny i 

przerwania produkcji części), 
– wyrównywanie harmonogramu produkcji, jako podstawa syste-

mów przepływu i ciągnięcia oraz minimalizowania zapasów w 
łańcuchu dostaw; dopuszcza się gromadzenie zapasów wyro-
bów gotowych w celu równomiernego obciążenia harmonogra-
mu produkcji jako alternatywa dostosowywania produkcji do 
rzeczywistych zmian popytu ujawniających się w zamówieniach 
od klientów, 

– zapewnianie wsparcia pracownikom przy eliminacji strat w 
obrębie siły roboczej przy wytwarzaniu wartości dodanej (selek-
tywne dodawanie kosztów ogólnych do kosztów robocizny), 

– produkcja części w tempie odpowiadającym popytowi stwarza-
nemu przez klienta (niezależnie od poziomu obciążenia pra-
cowników), 

– inwestowanie w doskonalenie elastyczności pracowników i jak 
najwydajniejszy proces ręczny (identyfikacja procesów, dla któ-
rych konieczne jest wsparcie technologiami informacyjnymi, au-
tomatyzacja produkcji). 
Narzędziami pomocniczymi „szczupłej produkcji”, niezbędnymi 

do wytworzenia przepływu są między innymi szybkie przestawianie 
maszyn, standaryzacja pracy, systemy ciągnięcia i kontrola błędów 
a przede wszystkim stałe inwestowanie w ludzi i wspieranie kultury 
ciągłej poprawy. 

Grupując te narzędzia można wyróżnić charakterystyczne ob-
szary działań [1]: 
– eliminowanie marnotrawstwa czasu i zasobów, 
– wbudowywanie jakości w systemy miejsca pracy, 
– wyszukiwanie tanich lecz niezawodnych rozwiązań alternatyw-

nych w stosunku do kosztownej nowej technologii, 
– doskonalenie procesów gospodarczych, 
– tworzenie kultury uczenia się wspierającej ciągłą poprawę. 

Na rysunku 4 przedstawiono uproszczony model tzw. drogi 
Toyoty. 
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Rys. 4. Uproszczony model drogi Toyoty. Źródło: opracowanie na 
podstawie [1]. 

 
Drogę Toyoty tworzą następujące główne zasady systemu pro-

dukcyjnego Toyoty [5]: 
1. Opieranie decyzji w zarządzaniu na dalekosiężnej koncepcji - 

nawet kosztem krótkoterminowych wyników finansowych. 
2. Stworzenie ciągłego i płynnego procesu ujawniania problemów 
3. Wykorzystywanie systemu "'ciągnięcia, aby uniknąć nadproduk-

cji. 
4. Wyrównywanie obciążenia pracą (heijunka). 
5. Stworzenie kultury przerywania procesów w celu rozwiązywania 

problemów, by od razu uzyskiwać właściwą jakość. 
6. Standardowe zadania jako podstawa ciągłej poprawy i upełno-

mocniania pracowników. 
7. Stosowanie kontroli wizualnej, aby żaden problem nie pozostał 

w ukryciu. 
8. Stosowanie wyłącznie niezawodnej, gruntownie sprawdzonej 

technologii służącej pracownikom i procesom. 
9. Wychowywanie liderów, którzy gruntownie rozumieją pracę, żyją 

ogólną koncepcją firmy i nauczają innych. 
10. Wykształcenie wyjątkowych ludzi i zespołów realizujących ogól-

ną koncepcję firmy. 
11. Szacunek w odniesieniu do szerokiej sieci partnerów i dostaw-

ców oraz rzucanie im wyzwań i pomaganie im w doskonaleniu 
się. 

12. Angażowanie się osobiście, aby gruntownie zrozumieć sytuację 
(genchi genbutsu). 

13. Podejmowanie decyzji powoli w drodze konsensusu i staranne 
rozważanie wszystkich możliwości, szybkie wdrażanie decyzji 
(nemawashi). 

14. Pozostanie organizacją ucząca się dzięki ciągłej refleksji (han-
sei) i ciągłemu doskonaleniu (kaizen) 
W zasadach tych można zidentyfikować procesy, które są wy-

jątkowo istotne z punktu widzenia logistyki produkcji. 

2. LOGISTYKA W SYSTEMIE PRODUKCJI TOYOTY 

W systemie produkcji Toyoty i zasadach drogi Toyoty nietrudno 
znaleźć ważne elementy procesów logistyki produkcji, wymieniane 
w literaturze jako źródła i podstawa logistyki, a wykorzystywane 
także w innych przedsiębiorstwach nie związanych z przemysłem 
motoryzacyjnym. 

Zasadzie 1 drogi Toyoty punktem wyjścia do dalszych działań 
w dalekosiężnej koncepcji staje się wytwarzanie wartości dla klienta, 
społeczeństwa i gospodarki (rysunek 5). Działania firmy Toyota są 
ukierunkowane na zadowolenie klienta. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Silniki na paliwo              Silniki               Silniki                 Energia 
  alternatywne                  Diesla            benzynowe         elektryczna 

 
Rys. 5. Rozwój samochodów nowej generacji w firmie Toyota. 
Źródło: opracowanie na podstawie [3] 

 
Efektami tych działań są, między innymi, produkcja samocho-

dów luksusowych Lexus oraz niewielkich pojazdów wydajnie wyko-
rzystujących paliwo – samochodów Prius. 

Zasada 2 w całości mocno związana jest z logistyką i odnosi 
się do sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu material-
nego i informacji w procesie produkcyjnym, a jej celem jest ujawnia-
nie problemów. Należy dążyć do projektowania lub przeprojektowa-
nia procesów roboczych w ten sposób aby generowały one dużą 
wartość dodaną, eliminować w nich okresy bezczynności zarówno 
maszyn jak i pracowników. Efektem ma być szybka identyfikacja 
problemów i natychmiastowe poszukiwanie ich rozwiązania, dosko-
naląc zarówno proces produkcyjny jak i działania pracowników. 

W zasadzie 3 główną rolę spełnia system „just in time” i dosta-
wy danego rodzaju materiałów we właściwym czasie, miejscu  
i ilości, minimalizacja zapasów materiałowych, produkcji w toku  
i wyrobów gotowych oraz uzupełnianie ich w zależności od zapo-
trzebowania klientów. W systemie produkcyjnym Toyoty kompute-
rowe harmonogramy produkcji i systemy śledzenia zapasów pełnią 
tylko rolę wspomagającą proces. Najważniejsza jest codzienna, 
elastyczna reakcja na zmiany popytu. 

Wydaje się, że równomierne obciążenie pracą pracowników  
i maszyny (zasada 4) nie ma ścisłego związku z logistyką produkcji. 
Jednak pełni istotną rolę stabilizującą i regulującą sprawny przepływ 
tzw. produkcji w toku przez kolejne odcinki procesu produkcyjnego 
(kolejne komórki produkcyjne) w trakcie realizacji zadania. 

Jakość jest jednym z elementów obsługi klienta (oprócz czasu, 
niezawodności, komunikacji i wygody). Firma Toyota, poprzez 
kulturę przerywania procesów w celu rozwiązywania problemów 
(zasada 5) oraz praktyczne działania, takie jak wbudowywanie w 
maszyny systemów wykrywania problemów i samoczynnego prze-
rywania pracy („maszyny z rysem ludzkiej inteligencji”[1]), systemy 
sygnalizacji alarmujących o tym, że maszyna lub proces wymagają 
pomocy a także systemy wsparcia umożliwiające szybkie rozwiązy-
wanie problemów i stosowanie środków zaradczych, przyczyniają 
się do uzyskania wymaganej jakości i zwiększenia długoterminowej 
produktywności.  

Stabilne, powtarzalne metody, przewidywalne procesy, termi-
nowość i regularne zaspokajanie popytu klientów na wyroby gotowe 
stanowią podstawę przepływów materialnych i informacyjnych oraz 
umożliwiają realizację procesu według systemu „pull’ (ciągnięcia). 
Opracowywanie standardów i ciągłe ich doskonalenie (zasada 6) 
pozwala na znaczne skrócenie czasu tych przepływów, obniżanie 
ich kosztów oraz wzrost kreatywności i rozwoju pracowników. 

Przepływy materialne i informacyjne powinny być pod stałą 
kontrolą w celu szybkiego wykrycia i usunięcia powstałych błędów. 
Stosowanie prostych wizualnych systemów kontroli oraz maksymal-

Rozwiązywanie  
problemów 

(Ciągła poprawa  

i uczenie się) 

Ludzie i partnerzy 
(Szacunek, rzucanie wyzwań, 

wychowanie) 

Proces 
(Eliminowanie marnotrawstwa) 

Ogólna koncepcja 
(Dalekosiężne myślenie) 

Ostateczna wersja Eco-samochodu 

Właściwy samochód, we właściwym miejscu  
i we właściwym czasie 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Heijunka
https://mfiles.pl/pl/index.php/Proces
https://mfiles.pl/pl/index.php/Genchi_Genbutsu
https://mfiles.pl/pl/index.php/Podejmowanie_decyzji
https://mfiles.pl/pl/index.php/Kaizen
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ne ograniczenie dokumentacji (zasada 7) pozwala zrealizować tan 
cel. 

Bardzo ważna, z punktu widzenia logistyki produkcji, zdaje się 
być zasada 8 drogi Toyoty. Dotycząca stosowania wyłącznie 
sprawdzonych i niezawodnych technologii, standardowych i sku-
tecznych procesów. Wszystkie te technologie, które mogą zakłócić 
stabilność, niezawodność i przewidywalność procesu powinny być 
modyfikowane lub odrzucone. Nie znaczy to jednak, że eliminuje się 
kreatywność pracowników i poszukiwanie nowych technologii, jeżeli 
okaże się, że nowa technologia może poprawić przepływ produkcji  
i zostanie dokładnie sprawdzona, preferowane jest wręcz szybkie jej 
wdrożenie. 

Do rozwiązywania trudnych problemów technicznych  (wg za-
sady 9) należy wykorzystać międzyfunkcyjne zespoły, które przy-
czyniają się do poprawy jakości i produktywności oraz do wzmac-
niania przepływu.  

Ciągłe doskonalenie, zgodnie z ideą kaizen, dotyczy nie tylko 
pracowników i procesów firmy Toyota. Sfera tych działań wykracza 
poza przedsiębiorstwo i obejmuje także szeroką sieć partnerów  
i dostawców, traktowanych z szacunkiem jako część własnego 
przedsiębiorstwa (zasada 11). Stawiane wyzwania i ambitne cele 
pozwalają także im się doskonalić. W działaniach tych firma Toyota 
jest gotowa wspierać współpracujące przedsiębiorstwa w prawidło-
wej realizacji wyznaczonych zadań. 

Nie można podejmować prawidłowych decyzji bez osobistego 
zaangażowania, obserwacji procesów i weryfikacji danych (zasada 
12). Szybkie rozwiązanie problemów, poprawa procesów u źródeł 
(w miejscu przebiegu), pozwala lepiej zrozumieć aktualną sytuację 
firmy a jednocześnie usprawnić procesy logistyczne. 

Ostatnia z 14 zasad drogi Toyoty odnosi się do organizacji 
uczącej się. Znaczącą rolę odgrywa tu idea kaizen. Silny nacisk 
kładzie się na projektowanie procesów, które prawie nie wymagają 
zapasów. Ten sposób działania pozwala na dostrzeżenie występu-
jących strat czasu i zasobów, jakże istotnych z punktu widzenia 
logistyki (sprawność przepływu, minimalizacja kosztów, zadowole-
nie klienta). Jeśli straty (marnotrawstwo) zostaną ujawnione, łatwiej 
jest zaangażować i zmotywować pracowników w proces ciągłej 
poprawy (kaizen). 

Firma Toyota wdrożyła także zasady funkcjonujące w ramach 
swojego systemu produkcyjnego w obszary przepływów material-
nych i informacyjnych, których celem jest jednocześnie szczególna 
dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Efektem tych działań 
jest ciągła poprawa wskaźników produkcji przy jednoczesnej reduk-
cji ilości wytwarzanych odpadów. Promuje się działania minimalizu-
jące straty materiałowych zasobów produkcyjnych. 

Na rysunku 6 przedstawiono schemat przepływów materialnych 
w firmie Toyota w trakcie realizacji procesu produkcyjnego. 

 

 
 
Rys. 6. Przepływ zasobów w firmie Toyota. Źródło: opracowanie na 
podstawie [3]. 

Przykładem usprawnień wdrażanych w trakcie realizacji proce-
sów logistycznych w systemie produkcji Toyoty jest ograniczanie 
materiałów opakowaniowych, uproszczenie ich specyfikacji, ponow-
ne użycie zarówno odzyskiwanych materiałów jak i pojemników 
ładunkowych (rysunek 7). 

 
a) przed wprowadzeniem usprawnień (tektura karbowana)      

 
b) po wprowadzeniu usprawnień (warstwa pęcherzyków powie-

trza – polietylen) 

 
 
Rys.7. Przykład wprowadzenia usprawnień w pakowaniu zderzaka 
samochodowego. Źródło: opracowanie na podstawie [3]. 

 
Usprawnienia wprowadzane w zakresie samych tylko opako-

wań dają wymierne korzyści, zarówno materialne jak i finansowe 
(tabela 1). 

 
Tab. 1. Efekty działań redukujących opakowania i materiały opako-

waniowe w roku 2012. Źródło: opracowanie na podstawie [3]. 
Zagadnienie Pakowane  

produkty 
Oszczędności 
(tys. ton / rok) 

Usprawnienia w zakresie 
wykorzystania opakowań i 
materiałów opakowaniowych 

Części zamienne 1,9 

Części produkcyjne 0,1 

Lepsze wykorzystanie pojem-
ników zwrotnych 

Części zamienne 0,3 

Części produkcyjne 0,3 

Razem 2,6 

 
Kształtowanie jakości produktu w celu zadowolenia klienta jest 

prowadzone we wszystkich działaniach realizowanych w trakcie 
cyklu życia samochodu, zaczynając od rozwoju produktu, projekto-
wania, produkcji, sprzedaży, serwisu posprzedażnego, itd. Aspekty 
jakości w firmie Toyota to nie tylko jakość produktu ale także jakość 
usług i jakość pracy każdego pracownika. Łącznie elementy te mają 
wpłynąć na zdobycie zaufania klienta. 

Wykorzystanie opinii klientów zebranych od dealerów na temat 
samochodów marki Toyota (rysunek 8), pozwala stale doskonalić 
produkty nie tylko pod względem bezpieczeństwa i jakości wykona-
nia ale także poprawiać ich wygląd, oferować przystępną i akcepto-
walną cenę oraz dbać o środowisko naturalne. 
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Rys. 8. Przepływ informacji z rynku zbytu wspomagający doskona-
lenie produktów w firmie Toyota. Źródło: opracowanie na podstawie 
[2]. 

 
Idea kaizen jest bardzo przydatna do realizacji tych działań, 

które mają nie tylko zadowolić klienta, ale także przekroczyć jego 
oczekiwania związane z jakością produktu oraz jakością świadczo-
nych usług. 

PODSUMOWANIE 

Logistyka produkcji jest jednym z podsystemów logistyki  
w przedsiębiorstwie, oprócz logistyki zaopatrzenia i logistyki dystry-
bucji. Od sprawności jej funkcjonowania (efektywnych przepływów 
materialnych i informacyjnych) a także od doboru właściwych tech-
nologii wytwarzania, sposobów organizacji pracy, doświadczenia 
pracowników, zależy sukces przedsiębiorstwa na konkurencyjnym 
rynku.  

Toyota Motor Corporation jest przykładem firmy, która ciągle 
doskonaląc swoje procesy produkcyjne i umiejętności pracowników, 
skracając cykl produkcyjny, minimalizując koszty poprzez eliminację 
marnotrawstwa i uwzględniając wymagania klientów od lat zajmuje 
pierwsze miejsca w rankingach światowych marek samochodowych. 
Przyczynia się do tego także wyjątkowa filozofia tej firmy – ciągłe 
doskonalenie (kaizen) i szacunek dla ludzi.  

Wiele innych przedsiębiorstw motoryzacyjnych (i nie tylko mo-
toryzacyjnych), próbuje naśladować działania tej firmy Toyota doce-
niając efekty wykorzystania systemu produkcji Toyoty. Sposób 
funkcjonowania Toyota Motor Corporation pokazuje sprawność jej 
systemów logistycznych zarówno w obszarze produkcji jak i poza 
nim oraz wyznacza trendy w tej dziedzinie. 

Artykuł pt. „Logistyka i ekologia w cyklu życia samochodów na 
przykładzie firmy Toyota Motor Corporation. Etap II – produkcja” jest 
drugim (po projektowaniu) opracowaniem na temat logistyki w cyklu 
życia samochodów przedstawionym w oparciu o informacje z tej 
firmy. Kolejne prace badawcze dotyczyć będą zagadnień logistyki  
w etapach eksploatacji i wycofania z eksploatacji samochodów tej 
marki.  
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Logistics and ecology in life cycle of cars on the example of 
Toyota Motor Corporation. Stage II – production 

The article presents the logistic processes in motoriza-

tion on the example of  Toyota Motor Corporation. The re-

search has covered the second stage in life cycle of cars – 

production. A production system of the Toyota, principles of 

his functioning and main aspects of the logistics identified in 

this system were described. Further research will include 

processes of exploitation and cars’ withdrawal from exploita-

tion also verified by basing on the Toyota Motor Corpora-

tion.  
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