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NOWOŚĆNa rozdrożach
Lean Management 

Poradnik dla szukających wskazówek wymagających wiedzy 
i doświadczenia. Autorzy – wieloletni praktycy – podpowiadają, jakie 
decyzje podejmować, a jakich unikać, by pozostać na dobrej drodze 
do wdrożenia Lean. Jeżeli zależy Ci na trwałym, długoterminowym 
sukcesie wykraczającym poza chwilowe zwycięstwa i jesteś gotowy na 
konsekwencję oraz dyscyplinę, daj się zainspirować i wybierz właściwy 
kierunek!

Kaizen Express

Nowatorski podręcznik w zwięzły sposób przedstawiający 
najważniejsze kwestie dotyczące Lean i jego wprowadzenia oraz 
rozwoju w organizacjach. Wydanie dwujęzyczne umożliwia wspólną 
naukę wszystkim członkom zespołu – zarówno znającym angielski, 
jak i posługującym się jedynie polskim. Każda firma potrzebuje 
usprawnień, a prezentowana książka z pewnością okaże się 
przewodnikiem po trasach szybkobieżnych kolei kaizen.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆCztery typy 
rozwiązywania problemów 

Autor przedstawia cztery typy 

problemów i sposoby ich 

rozwiązywania, omawiając metody 

i procedury odpowiednie w różnych 

sytuacjach problemowych. 

Umiejętne posługiwanie się tymi 

czterema sposobami rozwiązywania 

problemów pozwala organizacji 

osiągnąć stabilność i pewnie 

zmierzać do jej celów i wizji.

Lean Sensei JUŻ JESIENIĄ 2019

Nikt jednym ruchem nie sprawi, że 

staniesz się Lean. To Twoje zadanie. 

Ale ktoś może przyjść Ci z pomocą 

– pomóc odkryć nowe sposoby 

działania, nauczyć naprawdę 

„widzieć” i dostrzegać nowe 

możliwości. Autorzy tej książki mogą 

okazać się Twoimi własnymi sensei! 

Książka dostępna jesienią 2019.
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BESTSELLEROWA TRYLOGIA LEAN

NAJLEPSI PRAKTYCY O LEAN
Jak wdrożyć Lean

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. 

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, i przyjrzysz się skutkom 

ilościowym wprowadzanych zmian 

oraz osiąganym rezultatom 

finansowym.

Standaryzowana
praca menadżera

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.

Droga Toyoty do angażowania 
pracowników

Autorzy dają Czytelnikowi okazję 

wycieczki po niezwykłym środowisku 

uczenia się Toyoty, a jako jej 

przewodnicy wyjaśniają, co tak 

naprawdę kryje się za takimi 

koncepcjami, jak „idź i zobacz”, 

„pytaj dlaczego” i „okazuj szacunek”, 

oraz pozwalają wyciągać wnioski 

z ich własnych sukcesów 

i niepowodzeń. 

Skuteczne 
zarządzanie

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.

Kopalnia
złota

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. 

Dyrektor firmy jako 
Lean Menadżer

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. 
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