
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak motywować 
“Cały dzień i w każdy dzień”  

na sposób Toyoty 
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        Zmotywowany 

     Samodzielny 

     Rozwiązujący problemy 



Poznajmy ‘nasz statek’ & 

Zobaczmy co mówią inne 

firmy 



Gdzie można stosować  ‘przywództwo w kulturze Lean’ 



’Pokolenie dwulatków’ 



Najwięcej trudności 

przysporzyło 

wdrożenie 5s 



Największe wyzwanie 



Nastawienie 

pracowników/Kultura: 

 

Ciągłe szukanie 

winnych zamiast 

poszukiwania 

przyczyn i możliwości 

usprawnień  



Nasza podróż LEAN 

SWOT 

Seven  

Focus 

Areas  

Seven  

Focus 

Areas  

Base,  

 Target,  

     Stretch 

Seven Focus 

Areas  
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Szkolenie w 5S 

Budowanie zespołu 

Mapowanie procesów 

TPM 

Jakość 

Zarządzanie przez wizualizację 

Kaizen 

Six sigma 

Rozwiązywanie problemów 

Nasza podróż LEAN – podejście projektowe 



VISION 

VALUES 

HOSHIN KANRI 

Situational – 

ken Blanchard 

Gemba Walk 

Kolb 

Sustainability 

for CI  

Internal 

benchmarking 

to WCM 

POLARIS -to zestaw narzędzi  i najlepszych praktyk stosowana przez Toyota  

                           

KPIs, pomiar 

efektywności 

Lean 

Leadership & 

Six Sigma 

FMDS 

Nasza podróż LEAN – strategiczne/transformacja  



Narzędzia 

Lean 

Ocena 

zaangażowania 

pracowników 

Szkolenie z 

przywództwa 

Profile 

kompetencyjne 

Systemy 

motywacyjne 

KPIs, pomiar 

efektywności 

Wartości & 

zasady 

Podejście stra  

Nasza podróż LEAN – podejście ‘mieszane’  



 

 

Pytanie:  

Jak motywować “Cały dzień i w każdy dzień” na sposób 
Toyoty? 

 

Odpowiedź: 

Poprzez przywództwo ‘sytuacyjne’ w kulturze lean  

 





Zbyt ‘płytkie’ zmiany, niewystarczające  monitorowanie 
postępów = kiepskie rezultaty   
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To do continuously 
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To be able to do 

Training follow up 

requirement with support 

and direction 

 

Without Support 

and Direction 

To understand 
GL/SM/MGR Support and 

Direction 

Classroom Off job Shop Floor / Work place 
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Przywództwo ‘sytuacyjne’ w kulturze lean  - przykłady 

British Caledonian Time model – 

Wykorzystaj/zastosuj odpowiednie 

przywództwo w odpowiednim 

momencie 

Instruktaż – Przypisać – Delegowanie 

- Umocowanie  

Delegating to self reliance 

model - dążenie do modelu 

pełnej samodzielności   



Przywództwo ‘sytuacyjne’ w kulturze lean  - przykłady 

 

Mission – of job in context 

Value - of job to manager, 

member to company 

Pride - give personal 

feeling to individual   

MVP in ‘agreeing a task’ - model  

  

ABLE to do – SHOULD do – EXPECTED 

to do   

STRETCH goals and development model   



Gemba walk – spacer po zakładzie 



Główne obserwacje „Gemba Walk” 

• Rozwój kultury przywództwa lean – motywuje pracowników do 
korzystania z  narzędzi lean w codziennej pracy  

• Wąskie gardła – dyktują cykl procesu, wymagają zwiększenia 
przepustowości i poprawy zbalansowania 

• Mycie – główna przyczyna strat czasu, obszar do wykorzystania metodyki 
identycznej ze SMED 

• Przezbrojenia – jako druga największa przyczyna strat czasu obszar do 
wykorzystania metodyki SMED 

• Awarie – wymagają analizy i eliminowania przyczyn źródłowych, nie tylko na 
wąskich gardłach 

• Autonomiczne Utrzymanie Ruchu – obszar do zwiększenia 
zaangażowania operatorów 

• Mikro-przestoje – występujące często, składają się na znaczne straty 
efektywności (OEE) 



Główne obserwacje „Gemba Walk” - cd 

• Rework (ponowne przetworzenie) – stanowi ‘ukrytą’ nieefektywność i 
dodatkowy koszt 

• Wizualizacja – duży potencjał dla poprawy efektywności, reaktywności, 
motywacji 

• 5S (4S) – Podstawa wszelkich usprawnień wymaga poprawy, zaangażowania 
i dyscypliny 

• Propozycje usprawnień – materialne wynagradzanie nie gwarantuje 
sukcesu 

• Zarządzanie projektami usprawniającymi – braku scentralizowanego 
zarządzani i kontroli efektywności 

• Zaangażowanie operatorów w usprawnienia – wykorzystywany 
powinien być potencjał całej organizacji  

 



Kluczowe zasady Gemba walk 

• Idź do rzeczywistej lokalizacji 

• Popatrz/obejrzyj, zapytaj, słuchaj 

• Gemba walk stanowi część ‘C’  w PDCA (planuj, działaj, sprawdź, 
dostosuj) 

• Raz w tygodniu?  

• Wybierz temat … np.: quality charts… ( see my Gemba walk 
questionnaire) i prowadź Gemba walk w tym zakresie: 

• Kto odpowiada za aktualizacje wykresów jakościowych (quality 
charts)? 

• Czy inni pracownicy wykorzystują je?  

• Jak często? 

• Jaką mają one wartość dla pracowników? 

• Czy klienci korzystają z informacji w nich zawartych?  

• Czy nasi dostawcy korzystają z informacji? Wykresów?  

• Co Ty być zrobił aby poprawić sposób wykorzystania wykresów 
jakości? …….. 



Kluczowe zasady Gemba walk - cd 

• Gemba walk to nie narzędzie kontroli tylko sposób 
monitorowania i okazja do budowania relacji, wspierania 
pracownika i ciągłego doskonalenia 

• Zawsze demonstruj wartości i zasady przyjęte w tworzeniu 
organizacji lean  

• Okaż innym szacunek 

• Buduj zaufanie 

• Zadawaj pytania, zrozum, słuchaj 

• Wykaż cierpliwość 

• Nie szukaj winnych, tylko rozwiązań 

• Ucz się  

• ……… 



Porozmawiajmy…… 

 

• Czy widzicie korzyści z wprowadzenia Gemba walks? 
Jakie są wasze doświadczenia? 

 

• Jakie są wasze obawy? czy widzicie jakieś zagrożenia? 

 

• Jaki wpływ waszym zdaniem Gemba walk wywiera na 
pracownika?  

 

 



Rezultatem braku systematyczności i  skoordynowanych działań we wdrażaniu 

techniki Lean sa: 

1.Techniki Lean postrzegane jako kolejne narzędzie, tak jak MBO, 

benchmarking 

 

2.Rezultaty nie spełniają początkowych założeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Odwracamy nasza uwagę w stronę 

    motywowania poprzez wynagrodzenie. 

Dlaczego „Gemba Walk” może być nieskuteczny? 



Zbyt ‘płytkie’ zmiany, niewystarczające  monitorowanie 
postępów = kiepskie rezultaty   
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Example: Positive Change in Practice – 
Leadership & Lean 

SHIFT COORDINATORS 

SUPERVISORS, MANAGERS, TOP TEAM 

Follow up workshops, Personal Leadership Development Plans (PLDP) 

Pre-Assessment 

1. Assessment   

observation 

role plays 

2. Member 

survey 

3. No. of 

escalation 

issues to HR 

4. Other 

measures 

 

Module 4 

LEADERSHIP 

Motivation in 

Practice 

Module 5 

LEAN 

5 S & visual 

workplace 

Module 6 
 

LEAN 
 

PDCA 

effective 

working  

Module 1 

LEADERSHIP 

Effective 
Communication 

in Leading 
People 

Module 2 

LEADERSHIP 

Leadership in 

Practice 

Module 3 

LEAN 

Problem 

Solving 

(Gemba Kaizen) 

Module 7 

LEADERSHIP 

Coaching in 

Practice 

Post Post Post Post Post 



Self Assessment / PLDAP 

Before / During Training Before / During / After Training 

You should complete the PLDAP during the training and 

then share this with your supervisor when you return to 

your workplace 



 Example of results from Pre & Post assessment 

Feedback 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 
 Problem Solving 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

Dealing with Inappropriate Behaviour - Consulting Style 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 
 Dealing with Inappropriate Behaviour - Conditional Style  

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

 SM GL   TL  

 SM GL   TL  

 SM GL   TL  

 SM GL   TL  

Post Pre 

Post Pre Post Pre 

Post Pre 

Excellent results 



Cytaty od uznanych autorów  

Prof. Jeffery Liker – autor, mówca 

Czym jest przywództwo Lean ? 

 

“Inspiruje i motywuje zespół, by pracował nad techniką 

pracy oraz ciągle ją doskonalił. Zespół się rozwija, 

coachowany jest w myśl techniki gemba oraz funkcjonuje 

zgodnie z głównymi zasadami firmy”. 
 

 

Oświadczenie z 10 października 2011 w sprawie stosowania Drogi Toyoty w innych 

kulturach na  konferencji Lean manufacturing/Październik 2011 

 



Ostatnie słowo…  

 

Przywództwo  w kulturze Lean zacznij od siebie 

  

 

Jak ja, lider, mogę stworzyć firmę, w której pracownicy 

są zmotywowani, samodzielni i nieustająco dążący do 

doskonałości?  
 



‘Musisz stać się zmianą, którą chcesz zobaczyć.’ 

 

 

 

 

 

 

 

Ghandi 



• Kwestionariusz 

• Warto wypełnić, będziemy mogli omówić wyniki 

• Mark.forkun@gnosis.com.pl 

 

• www.gnosis.com.pl 
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