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Barwna opowieść o transformacji firmy zawierająca odpowiedź na 

pytania dotyczące wdrożenia Lean: jak z sukcesem przeprowadzić 

transformację; jak zaangażować wszystkich pracowników w kulturę 

ciągłego doskonalenia; jak trwale eliminować marnotrawstwo  

i dostarczać więcej wartości klientowi. 

Byrne opisuje największe wyzwania, przed którymi staje firma  

i jej pracownicy. A następnie podpowiada, jak stawić im czoła. 

Ostatnia część trylogii, którą można czytać jako kontynuację lub 

niezależną opowieść. Jej lektura podpowie Ci, jak przywódcom 

udaje się rozwijać biznes; w jaki sposób firmy poprawiają wyniki, 

wykorzystując techniki rozwijania pracowników; jak z typowego 

menadżera stać się przywódcą Lean.

Autorzy przekonują, że nie wystarczy zastosować Lean. Trzeba stać  

się Lean. I pokazują, jak to osiągnąć.

Pierwsza część kultowej trylogii Lean, dzięki której poznasz 

narzędzia i techniki Lean Management oraz zrozumiesz powody ich 

zastosowania. Zrozumiesz rolę ludzi w doskonaleniu oraz poznasz 

czynniki decydujące o motywacji do zmiany. Książka idealna dla 

początkujących i zaawansowanych.

Przekonaj się, co należy zrobić i jak należy działać, aby Twoja firma 

miała szansę stać się tytułową kopalnią złota.

Światowy bestseller – powieść o transformacji Lean, dzięki której 

zrozumiesz aspekty transformacji całej firmy i pojmiesz istotę kultury 

ciągłego doskonalenia. Dowiesz się też, jak z tradycyjnego menadżera 

stać się prawdziwym Lean Menadżerem.

Książka wybitnie uniwersalna. Absolutny must read dla każdego, kto 

ma związek z zarządzaniem! Jest to kontynuacja Kopalni złota tych 

samych autorów.

Książka przedstawia opis metody codziennego zarządzania, którą 

menadżerowie z równym powodzeniem mogą wykorzystać w każdej 

organizacji. Jest to prawdziwa historia opowiedziana przez szefa 

prawdziwej firmy, co nadaje jej walor autentyczności i daje pewność, 

że przedstawione techniki naprawdę się sprawdzają. Warunek sukcesu 

– codzienna standaryzowana obecność kierownictwa w miejscu 

tworzenia wartości.

Jak wdrożyć Lean Skuteczne zarządzanie 

Kopalnia złota

Dyrektor firmy jako Lean Manager

BESTSELLEROWA TRYLOGIA LEAN

Standaryzowana 
praca menadżera 

Droga Toyoty do 
angażowania pracowników 

Jak zrewolucjonizować firmę 
dzięki Lean Management

Skorzystaj z doświadczenia człowieka, 

który dzięki Lean zrewolucjonizował 

kilkadziesiąt firm z różnych branż. 

Znajdziesz tu podpowiedzi, jak 

wdrożyć Lean w dowolnym środowisku 

biznesowym (produkcyjnym  

i usługowym), i przyjrzysz się skutkom 

ilościowym wprowadzanych zmian oraz 

osiąganym rezultatom finansowym. 

Byrne wyjaśnia także, dlaczego szef 

firmy powinien zaangażować się  

w proces jej transformacji.

„Błyskotliwa i wnikliwa relacja  

z pierwszej ręki, pozwalająca zobaczyć,  

w jaki sposób Toyota zdobywa przewagę 

dzięki rozwijaniu swoich liderów.”

— Daniel T. Jones, współautor 

książek Maszyna, która zmieniła świat, 

Szczupłe rozwiązania i Zobaczyć całość 

strumienia wartości

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

JUŻ 

JESIENIĄ!
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Praktyczny poradnik, jak prowadzić warsztaty doskonalenia 

procesów, dzięki któremu poznasz jedną z najskuteczniejszych 

metod doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych, 

opanujesz technikę prowadzenia warsztatów kaizen i dowiesz się,  

jak zmotywować zespół do przełomowego udoskonalenia procesów 

w zaledwie 5 dni. Książka zawiera komplet formularzy niezbędnych 

do przeprowadzenia warsztatów.

Lektura tej książki pozwoli Ci uczynić proces dostarczania  

i konsumpcji bardziej efektywnym. Zniwelujesz do minimum 

marnotrawiony czas własny oraz swoich klientów oraz nauczysz 

się tworzyć mapy strumienia wartości konsumpcji i dostarczania. 

Ponadto poznasz koncepcje i techniki szczupłych rozwiązań na 

podstawie procesów, z którymi jako klient i dostawca spotykasz  

się na co dzień. Klasyka literatury nt. Lean.

Dzięki informacjom zawartym w tej książce zdobędziesz klucz do 

wiedzy na temat szczupłych systemów zarządzania, zrozumiesz 

pojęcia dzięki licznym schematom i rysunkom i zapoznasz się  

z całym spektrum metod z zakresu Lean Manufacturing  

oraz Lean Management.

Niezbędny zestaw terminów Lean Management, polecany  

dla praktyków zarządzania, autorów, tłumaczy, studentów  

oraz naukowców.

Praktyczny poradnik dla specjalistów z firm usługowych pozwalający 

dostrzec potencjał poprawy produktywności (tytułowy ukryty skarb) 

w firmie.

Polecany pracownikom centrów usług wspólnych, outsourcingu 

i świadczących usługi księgowe, kadrowe, IT; pracownikom firm 

sektora finansowego oraz biur projektowych. Opisane koncepcje 

znajdą zastosowanie w handlu, służbie zdrowia czy administracji.

Warsztaty Kaizen

Szczupłe rozwiązania

Leksykon Lean

Ukryty skarb

Podręcznik pozwalający opanować metodę służącą do skutecznego 

rozwiązywania problemów, przedstawiania propozycji zmian, 

monitorowania statusu wdrożenia oraz dokumentowania strategii 

firmy za pomocą raportów A3. Od teraz będziesz podejmował decyzje 

oparte na faktach i rzeczywistych danych i wykorzystywał potencjał 

swoich pracowników. Jeden poprawny raport A3 powie więcej niż 

tysiąc słów.

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce poznasz wzorzec określający, 

jak należy właściwie definiować i dochodzić do odpowiednio 

zdefiniowanych warunków docelowych. Dowiesz się, w jaki sposób 

przełożony powinien właściwie kształtować u podwładnych sposób 

myślenia i działania niezbędny w procesie doskonalenia, a także 

nauczysz się stawiać swoim pracownikom cele i sprawiać, by sami 

dążyli do ich osiągnięcia.

Lektura podręcznika pozwoli Ci poznać metody instruowania 

pracowników oraz metody doskonalenia wykonywanej pracy. 

Zrozumiesz, co jest istotą metodycznego budowania relacji  

z pracownikami i  wykształcisz swoje kompetencje jako przełożony 

dzięki metodom Instruowania Pracowników, Doskonalenia Metod 

Pracy oraz Relacji z Pracownikami.

Dzięki tej książce poznasz prawdziwą historię Lean, opowiedzianą 

ustami jego twórców. Poczynić postępy w doskonaleniu własnej 

organizacji, inspirując się spostrzeżeniami pionierów Toyoty, 

a także dowiesz się z najbardziej wiarygodnego źródła, jak 

właściwie przeprowadzać wdrożenia. Przeczytasz o tym, dlaczego 

i po co powstały stosowane do dziś rozwiązania z żywej relacji 

przedstawionej z pierwszej ręki.

Zarządzać znaczy uczyć

Toyota Kata

Podręcznik TWI

Lean Management. Narodziny systemu zarządzania
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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:

• 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:

• 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.

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:

• 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 

szpitalnych, w firmach z branży FMCG, firmach usługowych 

(ubezpieczeniowych, bankach itp.) oraz organizacjach każdego typu  

i każdej wielkości.

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.

Nowe wydanie rozszerzone o pięć studiów przypadków 

udowadniających konieczność rozszerzenia mapowania strumienia aż 

do klienta.

Naucz się widzieć

Tworzenie ciągłego przepływu

Logistyka wewnętrzna fabryki

Poziomowany system ssący

Przejdź na logikę przepływu

Zobaczyć całość 
strumienia wartości 

PRAKTYCZNE PODRĘCZNIKI Z SERII 
"METODY SZCZUPŁEGO WYTWARZANIA"

NOWE 

ROZSZERZONE 

WYDANIE!
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Bądź na bieżąco!
Książki Wydawnictwa Lean Enterprise Institute Polska to tytuły, które zdobyły światowy rozgłos 
i uznanie. To pozycje pisane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem wdrożeniowym, 
które mogą stanowić nieocenione źródło praktycznej wiedzy dla pracowników każdego szczebla 
organizacji – zarówno dla prezesów i dyrektorów, jak i dla inżynierów i specjalistów.

Wiedza czerpana z książek to najtańszy i najlepszy sposób na zwiększenie kompetencji 
pracowników, podniesienie produktywności i zredukowanie zapasów, na uproszczenie procesów 
biznesowych i polepszenie ich jakości oraz na rozwijanie pracowników i angażowanie ich w ciągłe 
doskonalenie.


