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nasze nowości

o wydawnictwie

Transformacja firmy z wykorzysTaniem Lean managemenT

Światowy bestseller – powieść o transformacji Lean, dzięki której:
•	 Zrozumiesz	aspekty	transformacji	całej	firmy.
•	 Pojmiesz	istotę	kultury	ciągłego	doskonalenia.
•	 Zrozumiesz,	jak	przewodzić,	aby	wykorzystywać	potencjał	swoich	
	 pracowników.	
•	 Poznasz	metody	przełamywania	oporu	i	niechęci	ludzi.
•	 Dowiesz	się,	jak	z	tradycyjnego	menadżera	stać	się	prawdziwym	
	 Lean	Menadżerem.	
Wszystko	to	dzięki	świetnie	napisanej	powieści,	w	której	nieoczekiwane	zwroty	akcji	prowadzą	
do	pełnego	zrozumienia	istoty	zarządzania	w	duchu	Lean	Management.	Książka	wybitnie	
uniwersalna.	Absolutny	„must read”	dla	każdego,	kto	ma	związek	z	zarządzaniem!

Michael Ballé, Freddy Ballé

Freddy Ballé, Michael Ballé

Art ByrneMark Hamel

Remigiusz Horbal

dyrektor firmy jako Lean menadżer

kopaLnia złota

cena: 85 zł

cena: 85 zł

cena: 75 zł

wydawnictwo Lean enterprise institute Polska od 
2006 roku prowadzi działalność skoncentrowaną na 
wydawaniu książek i podręczników wspierających zro-
zumienie teoretycznych i praktycznych aspektów Lean 
management. 

Doskonale	napisana	powieść	o	zarządzaniu	przeznaczona	zarówno	dla	początkujących,	
jak	i	zaawansowanych,	dzięki	której:
•	 Poznasz	narzędzia	i	techniki	Lean	Management	oraz	zrozumiesz	powody	ich	zastosowania.
•	 Zobaczysz	zależność	między	działaniami	doskonalącymi	a	wynikami.
•	 Zrozumiesz	rolę	ludzi	w	doskonaleniu	oraz	poznasz	czynniki	decydujące	o	motywacji	do	zmiany.
•	 Poznasz	istotę	zmiany	postaw	menadżerów,	którzy	chcą	przewodzić	transformacji.
Przekonaj	się,	co	należy	zrobić	i	jak	należy	działać,	aby	Twoja	firma	miała	szansę	stać	się
tytułową	„Kopalnią	Złota”.

jak zrewoLucjonizować firmę  
dzięki Lean manaGement
Skorzystaj	z	doświadczenia	człowieka,	któremu	udało	się	zrewolucjonizować	za	pomocą	
strategii	Lean	Management	działania	kilkudziesięciu	przedsiębiorstw	z	wielu	różnych	branż:
•	 Poznaj,	jak	wdrożyć	zasady	Lean	Management	w	dowolnym	środowisku	biznesowym	

(produkcyjnym,	usługowym	itp.).
•	 Dostrzeż	związek	między	udoskonaleniami	na	hali	produkcyjnej	(lub	udoskonaleniami	
	 w	biurze)	a	przewagą,	jaką	odnosi	firma	na	rynku.
•	 Przyjrzyj	się	skutkom	ilościowym	wprowadzanych	zmian	oraz	osiąganym	w	ich	wyniku	

rezultatom	finansowym.
Książka	napisana	przez	prezesa	dla	prezesów	o	tym,	w	jaki	sposób	powinien	zaangażować	się	
szef	firmy	w	proces	jej	transformacji.

warsztaty kaizen
Praktyczny	poradnik,	jak	prowadzić	skuteczne	warsztaty	doskonalenia	procesów,	dzięki	
któremu:
•	 Poznasz	jedną	z	najskuteczniejszych	metod	doskonalenia	procesów	produkcyjnych	i	usługowych.
•	 Opanujesz	technikę	prowadzenia	warsztatów	ciągłego	doskonalenia.
•	 Dowiesz	się,	jak	zaangażować	i	zmotywować	zespół	do	przełomowego	udoskonalenia	

procesów	w	zaledwie	5	dni.
•	 Będziesz	potrafił	skutecznie	usprawniać	procesy	w	swojej	firmie.
•	 Otrzymasz	komplet	formularzy	niezbędnych	do	efektywnego	przeprowadzenia	warsztatów	kaizen.
Jedyna	na	polskim	rynku	pozycja	kompleksowo	opisująca	technikę	doskonalenia	procesów	
biznesowych	za	pomocą	warsztatów	Kaizen.	Niezbędnik	menadżerów	i	praktyków	 
odpowiedzialnych	za	doskonalenie	procesów	biznesowych.

ukryty skarB
Praktyczny	poradnik	dla	menadżerów	i	specjalistów	z	firm	usługowych,	dzięki	któremu:
•	 Dostrzeżesz	potencjał	poprawy	produktywności	(tytułowy	ukryty	skarb)	w	swojej	firmie	

z	branży	usługowej.
•	 Zrozumiesz	model	wielowariantowy	(ang.	mix-model),	który	pozwala	odnaleźć	powta-

rzalne	wzory	w	procesach	usługowych	i	odseparować	je	od	czynnika	zmiennego.
•	 Poznasz	wyselekcjonowane	metody	Lean	Management	dostosowane	do	specyfiki	prac	

specjalistycznych.
•	 Zdołasz	podnieść	produktywność,	wydawałoby	się	już	bardzo	optymalnych	procesów,	nawet	

o	kilkadziesiąt	procent,	przy	jednoczesnej	poprawie	jakości	i	to	bez	inwestycji	w	IT.
Książka	szczególnie	polecana	pracownikom	centrów	usług	wspólnych,	centrów	outsourcingu	SSC/
BPO	(ang.	Shared	Service	Centres,	Business	Process	Outsourcing),	centrów	świadczących	usługi	
księgowe,	kadrowe,	IT,	pracownikom	firm	sektora	finansowego	(banków,	firm	ubezpieczeniowych	 
i		leasingowych)	oraz	różnego	rodzaju	biur	projektowych.	Opisane	w	książce	koncepcje	dają	się	też	 
z	powiedzeniem	zastosować	w	handlu,	służbie	zdrowia	czy	administracji	publicznej.

cena: 115 zł

cena: 45 zł

Więcej informacji na: www.leanbooks.pl
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koncePcje Lean managemenT zarządzanie w kuLTurze Lean

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Poznasz	prawdziwą	historię	szczupłego	zarządzania,	opowiedzianą	ustami	

jego twórców.
•	 Będziesz	mógł	poczynić	postępy	w	doskonaleniu	własnej	organizacji,	

inspirując	się	spostrzeżeniami	pionierów	Toyoty.
•	 Dowiesz	się	z	najbardziej	wiarygodnego	źródła,	jak	właściwie	 

przeprowadzać	wdrożenia.	
Dowiesz	się	nie	tylko	jak,	ale	również	dlaczego	i	po	co	powstały	znane	 
i	stosowane	do	dziś	rozwiązania	z	żywej	relacji	wdrożeniowej,	przedstawionej	
z pierwszej ręki.

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Opanujesz	metodę	służącą	do	skutecznego	rozwiązywania	problemów,	

przedstawiania	propozycji	zmian,	monitorowania	statusu	wdrożenia	oraz	
dokumentowania	strategii	firmy.

•	 Będziesz	podejmował	decyzje	oparte	na	faktach	i	rzeczywistych	danych.
•	 Nauczysz	się	wykorzystywać	potencjał	swoich	pracowników,	podnosząc	

kulturę	zarządzania	swojej	organizacji.
Wszystko	to	uzyskasz	za	pomocą	jednej	kartki	papieru	formatu	A3,	która	
powie	więcej	niż	tysiąc	słów.

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Poznasz	metody	metodycznego	instruowania	pracowników.
•	 Poznasz	metody	doskonalenia	wykonywanej	pracy.
•	 Zrozumiesz,	co	jest	istotą	metodycznego	budowania	relacji	 

z pracownikami.
Wykształć	swoje	kompetencje	jako	przełożony	dzięki	metodom	Instruowania	
Pracowników,	Doskonalenia	Metod	Pracy	oraz	Relacji	z	Pracownikami.

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Poznasz	wzorzec	określający,	jak	należy	właściwie	definiować	i	dochodzić	

do	odpowiednio	zdefiniowanych	warunków	docelowych	(stanu,	który	
chcemy	osiągnąć).

•	 Dowiesz	się,	w	jaki	sposób	przełożony	powinien	właściwie	kształtować	 
u	podwładnych	sposób	myślenia	i	działania	niezbędny	w	procesie	 
doskonalenia.

•	 Nauczysz	się	stawiać	swoim	pracownikom	cele	i	sprawiać,	by	sami	dążyli	
do	ich	osiągnięcia.

Wiele	kwestii	uznawanych	do	tej	pory	przez	Ciebie	za	pewniki	poddanych	
zostanie	najprawdopodobniej	gruntownej	weryfikacji	lub	ulegnie	całkowitemu	
przewartościowaniu!

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Zdobędziesz	klucz	do	wiedzy	na	temat	szczupłych	systemów	zarządzania.
•	 Zrozumiesz	pojęcia	dzięki	licznym	schematom	i	rysunkom.
•	 Zapoznasz	się	z	całym	spektrum	metod	z	zakresu	Lean	Manufacturing	
 oraz Lean Management.
Niezbędny w każdej firmowej biblioteczce zestaw terminów Lean  
Management,	polecany	dla	praktyków	zarządzania,	autorów,	tłumaczy,	 
studentów	oraz	naukowców.

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Uczynisz	proces	dostarczania	i	konsumpcji	bardziej	efektywnym.
•	 Zniwelujesz	do	minimum	marnotrawiony	czas	własny	oraz	swoich	klientów.
•	 Nauczysz	się	tworzyć	mapy	strumienia	wartości	konsumpcji	i	dostarczania.
•	 Będziesz	umiał	określić	ilościowo	poziom	irytacji	po	stronie	klienta,	 

będący	wynikiem	złej	organizacji	procesów	obsługowych.
Poznasz	koncepcje	i	techniki	szczupłych	rozwiązań	na	podstawie	procesów,	
z	którymi	jako	klient	i	dostawca	spotykasz	się	na	co	dzień.

Lean manaGement. narodziny systemu 
zarządzania

zarządzać znaczy uczyć

Leksykon Lean toyota kata

szczupłe rozwiązania twi

cena: 85 zł
cena: 73 zł

cena: 58 zł

cena: 75 zł

cena: 62 zł
cena: 83 zł

Koichi Shimokawa, Takahiro Fujimoto John Shook

Zespół Lean Enterprise Institute Mike Rother

James P. Womack, Daniel T. Jones Patrick Graupp, Robert J. Wrona
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doskonaLenie PrzePływu warTości

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Zrozumiesz,	dlaczego	przemieszanie	działań	wykonywanych	często	 

z	działaniami	realizowanymi	rzadko	prowadzi	do	nieustannego	gaszenia	
pożarów	oraz	niekontrolowanego	wzrostu	kosztów	ogólnych.

•	 Poznasz	prostą	metodę	Sita	Glendaya,	która	wskaże	Ci	potencjał	 
do	uzyskania	efektu	ekonomii	powtarzania	i	związanych	z	nią	korzyści.

Zobacz,	jak	można	zastosować	koncepcję	przepływu	na	oddziałach	szpital-
nych,	w	firmach	z	branży	FMCG,	firmach	usługowych	(ubezpieczeniowych,	
bankach	itp.)	oraz	organizacjach	każdego	typu	i	każdej	wielkości.

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Zrozumiesz,	czym	jest	przepływ	wartości	oraz	strumień	wartości	 

w	Twojej	firmie.
•	 Będziesz	umiał	tworzyć	mapy	stanu	obecnego	i	przyszłego.
•	 Zobaczysz,	jaką	frakcję	czasu	z	całkowitego	czasu	cyklu	produkcyjnego	

zajmują	procesy	dodające	wartość.
•	 Zobaczysz,	jak	wiele	kroków	w	Twoim	procesie	produkcyjnym	jest	 

nieefektywnych	i	niepotrzebnych.
•	 Zdefiniujesz	problemy	i	przyczyny	ich	powstawiania.
Skrócisz	czas	marnotrawiony	w	procesach	Twojego	przedsiębiorstwa	
i	nauczysz	się	je	widzieć	dzięki	Mapowaniu	Strumienia	Wartości.

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Zoptymalizujesz	całkowity	strumień	wartości,	od	surowców	aż	do	rąk	

klienta.
•	 Zobaczysz,	jaki	potencjał	poprawy	znajduje	się	poza	zakładem,	w	całym	

łańcuchu	dostaw.
•	 Zapoczątkujesz	współpracę	między	klientem	i	dostawcami.
Wyjdź	poza	mury	swojego	przedsiębiorstwa	i	odkryj	korzyści	Rozszerzonego	
Mapowania	Strumienia	Wartości.

przejdź na LoGikę przepływu

naucz się widzieć

zoBaczyć całość

cena: 94 zł

cena: 94 zł

cena: 94 zł

Ian Glenday

Mike Rother, John Shook

Dan Jones, Jim Womack

meTody Lean managemenT

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Dowiesz	się,	jak	w	sposób	najbardziej	efektywny	organizować	produkcję	

w	gniazdach	i	na	liniach	produkcyjnych.
•	 Skrócisz	produkcyjny	czas	realizacji,	co	pozwoli	Ci	na	szybszą	reakcję	 

na	wymagania	Twojego	klienta.
•	 Zaprojektujesz	przepływ	jednej	sztuki	dla	dowolnego	procesu,	 

bez	przestojów,	zahamowań	i	strat.
Naucz	się	wdrażać	najbardziej	efektywną	metodę	przetwarzania	–	przepływ	
ciągły.

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Zrozumiesz,	czym	jest	system	ssący.
•	 Poznasz	metody	obliczania	optymalnego	poziomu	zapasów	w	produkcji.
•	 Poznasz	warianty	systemu	ssącego	oraz	sygnałów	kanban.
•	 Zrozumiesz	istotę	poziomowania	produkcji.
Wdrożenie	systemu	ssącego,	zwanego	również	systemem	kanban,	umożliwi	
Ci	produkcję	w	odpowiedzi	na	żądanie	klienta,	bez	zbędnych	zapasów.

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce:
•	 Zorganizujesz	przepływ	materiałów	nabywanych	w	najbardziej	efektywny	

sposób.
•	 Zredukujesz	marnotrawstwo	w	systemie	zarządzania	częściami,	 

komponentami	i	innymi	materiałami.
•	 Utrzymasz	poziom	zapasów	pod	kontrolą.
•	 Zmniejszysz	powierzchnię	wymaganą	pod	system	produkcyjny.
Pozwól,	aby	system	przepływu	materiałów	obsługiwał	wielu	wewnętrznych	
klientów,	dostarczając	na	czas	wszystkie	niezbędne	materiały	nabywane 
przy	racjonalnym	wykorzystaniu	zasobów	logistycznych.

tworzenie ciąGłeGo przepływu

LoGistyka wewnętrzna faBryki  
wG zasad Lean manufacturinG

poziomowany system ssący

cena: 94 zł

cena: 94 zł

cena: 94 zł

Mike Rother, Rick Harris

Rick Harris, Chris Harris, Earl Wilson

Art Smalley
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Lean enterprise institute Polska sp. z o.o.
ul.	Muchoborska	18,	54-424	Wrocław
tel.	71	798	57	33,	fax	71	798	57	34
info@lean.org.pl

Liderzy doskonalenia biznesulean.org.pl

szkoLenia otwarte

szkoLenia zamknięte

doradztwo

konferencja

książki

włącz się w ciągłe doskonalenie
Naszą misją jest zwiększanie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez transfer 
wiedzy oraz rozwój praktycznych umiejętności z zakresu Lean Management.

•	W	niezwykle	praktycznej	formie	–	realizowane	
	 na	terenie	firm	zaawansowanych	we	wdrażaniu	Lean	Management
•	Dla	produkcji	i	usług
•	Certyfikaty	sygnowane	logo	Lean	Global	Network

Warsztaty	praktyczne	na	zamówienie,	„szyte	na	miarę”	
dla każdego klienta.

Co	roku	w	czerwcu,	z	udziałem	wielu	wybitnych	gości	specjalnych	
z	zagranicy,	gromadząca	setki	uczestników,	przeznaczona	dla	
praktyków	z	sektora	produkcyjnego	i	usługowego.

Efekty i niskie ryzyko dzięki:
•	Największemu	doświadczeniu
•	Najnowszej wiedzy
•	Współpracy	z	najlepszymi	na	świecie

Najnowsza	wiedza	o	zarządzaniu	w	podręcznikach	
dla praktyków: www.leanbooks.pl


