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MarcinPluskota

LeanEnterpriseInstitutePolska
zajmuje się propagowaniem fi-
lozofii zarządzania Lean. Jest to
corazpopularniejszywśróddol-
nośląskichprzedsiębiorstwspo-
sób prowadzenia działalności.
Do jej zasad stosują się m.in.
fabryki Toyoty w Wałbrzychu
iJelczu-Laskowicach(towłaśnie
na bazie praktyk tej japońskiej
firmy sformułowano zasady
Lean), GKN Driveline z Oleśni-
cy, Zakłady Faurecji w Wałbrzy-
chu, Bosch w Mirkowie, Autoliv
z Oławy, AAM ze Świdnicy,
WABCOiVolvozWrocławiaczy
Volkswagen i Sitech z Polkowic.
Także branża produkcji artyku-
łów gospodarstwa domowe-
go: trzy wrocławskie zakłady
Whirlpoola i trzy Electroluxa
w Oławie, Żarowie i Świdnicy,
zpowodzeniemstosująteprawa
zarządzania.

– Jeśli mamy się liczyć w go-
spodarce europejskiej i świato-
wej, to z pewnością musimy
wdrażaćfilozofięLean.Pokazuje
ona, jak dostarczać klientom to,
czegopotrzebują,zjaknajmniej-
szym zaangażowaniem kapita-
łuiinnychzasobów–przekonuje
Tomasz Koch, prezes zarządu
wrocławskiego Lean Enterprise
InstitutePolska.Instytutprowa-
dzi działalność edukacyjną, po-
maga zainteresowanym organi-
zacjom we wdrażaniu innowa-
cyjnych pomysłów na zarzą-
dzanie.Działalnośćkoncentruje
napięciuobszarach.

Podpatrująnajlepszych
Organizowaneprzezinstytut

warsztaty odbywają się bezpo-
średnio w zakładach, które ko-
rzystają z tego systemu zarzą-
dzania. Uczestnicy mają możli-
wość podpatrzenia praktyki
w takich przedsiębiorstwach,
jak Bombardier Transportation
i Volvo Polska we Wrocławiu,
Faurecja w Wałbrzychu czy
Carlsberg w Brzesku. Przez mi-

nione cztery lata w szkoleniach
udział wzięło blisko 15 000
przedstawicieli branż usługo-
wych i produkcyjnych.

Placówka oferuje także do-
radztwo w zakresie wdrażania
zarządzania Lean. Cztery ostat-
nie lata przyniosły ponad 50 ta-
kich projektów.

– Instytut organizuje we
WrocławiunajwiększąwPolsce
iEuropieŚrodkowo-Wschodniej
cykliczną konferencję z tema-
tyki Lean Management, skiero-
waną do przemysłu – mówi To-
masz Koch.

W 2011 r. w spotkaniu wzięło
udział prawie 350 osób. Uczest-
niczyli w nim światowej klasy
eksperci oraz menedżerowie
najlepszych firm w Polsce.

Firmapublikujetakżeksiążki.
Oferowane w języku polskim
tytuły to m.in. podręczniki dla
menedżerówiinżynierówprze-
mysłowych. Wśród autorów są
dawni pracownicy Toyoty (John
Shook, Rick Harris) oraz znani
naukowcy badający system za-
rządzania tej japońskiej firmy
(dr James Womack, prof. Daniel
Jones).

LeanEnterpriseInstitutePol-
ska prowadzi badania nad no-
wymi metodami w organizacji
izarządzania.Obecnieuczestni-
czywdwóchdużychprojektach
współfinansowanychprzezKo-
misję Europejską.

W placówce pracuje 20 osób,
a15znichtokonsultanciitrene-
rzy. Są to ludzie z doświadcze-

niem w zarządzaniu: eksme-
nedżerzyzprzemysłuoraznau-
kowcy. W organizacji pracy in-
stytutu wykorzystywana jest
oczywiście filozofia Lean.

Doceniają
praktycznąwiedzę

Za swoją działalność pla-
cówkabyławielokrotnienagra-
dzana,wyróżnionojąmiędzyin-
nymi Dolnośląskim Certyfika-
tem Gospodarczym i Medalem
Europejskim. W zeszłym roku
otrzymała najbardziej presti-
żo-wą nagrodę gospodarczą
w województwie – „Dolnoślą-
skiego Gryfa”.

– Sądzę, że przyciągnie on
donaswięcejklientówzaintere-
sowanych praktyczną wiedzą

natematLeanManagement.Jest
teżdlanasważnympotwierdze-
niem tego, że to, co robimy, jest
ważne na gospodarczej mapie
Dolnego Śląska, a także w skali
całegokraju–podsumowujeTo-
masz Koch.

Instytut planuje dalszy roz-
wój, zwłaszcza że filozofia Lean
jest bardzo uniwersalna i jej
zasady możemy wprowadzić
w wielu dziedzinach. Już dzisiaj
korzystają z niej firmy spoza
sektora produkcyjnego, cho-
ciażby wrocławskie IBM czy
Hewlett-Packard. Placówka po-
twierdza,żezainteresowaniein-
nowacyjnym sposobem zarzą-
dzenia wykazał również sektor
publiczny–służbazdrowiaiad-
ministracja.

Dolnośląska firma
Polska firma wprowadzająca japońskie rozwiązania została laureatem „Dolnośląskiego Gryfa”

Szczupłe zarządzanie
dobre dla wielu branż
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Wtegorocznej,XIMiędzynarodowejKonferencjiLeanManagement,organizowanejprzezinstytut,uczestniczyłoprawie350osób

MadeinJapan

a Lean management
można przełożyć na język
polski jako „szczupłe
zarządzanie”. Koncepcja
zakłada, że przy tworze-
niu produktu lub usługi
należy wyeliminować
wszystkie czynności,
które nie dodają mu
wartości.
Zasady Lean opracowano
na bazie sposobu produkcji
japońskich zakładów
samochodowych Toyota,
jednak podstawowe
mechanizmy zaczerpnięto
z działalności Henry’ego
Forda.W otwartej w 1913
roku fabryce, żeby uspraw-
nić i przyspieszyć produk-
cję samochodów – mode-
lu T – po raz pierwszy w hi-
storii wprowadzono taśmę
montażową. Na bazie tych
doświadczeń Ki’ichiro
Toyoda i Taiichi Ohno
opracowali tzw. Toyota
Production System (z ang.
system produkcyjny
Toyoty) dla swoich zakła-
dów. Najważniejsze były
dwie koncepcje: „jidoka”
– jeżeli popełniony zosta-
nie błąd, zatrzymywana
jest cała linia produkcyjna
w celu jego usunięcia, oraz
„just in time” (ang. dokład-
nie na czas) – produkuje-
my tylko części, które są
nam potrzebne. Termin
„Lean management”
wprowadzili naukowcy
z Massachussets Institute
of Technology w Bostonie
(m.in. James P.Womack
i Daniel T. Jones), którzy
w opublikowanej w 1991
roku pracy badawczej
porównywali wyniki pro-
dukcji przedsiębiorstw
amerykańskich, japońskich
i europejskich.
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