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Udoskonalenie dzia³añ przedsiêbiorstwa
wielokulturowego zgodnie z koncepcj¹ kaizen
W przedsiêbiorstwie wielokulturowym mog¹ wystêpowaæ ró¿ne sposoby podejmowania decyzji, metody rozwi¹zywania problemów, modele zachowañ w biznesie. Postêpuj¹c wed³ug koncepcji zarz¹dzania kaizen, przedsiêbiorstwo ma mo¿liwoœæ wykorzystania miêkkich i twardych narzêdzi, stwarzaj¹c odpowiednie standardy, które musz¹ byæ przestrzegane i stosowane przez
wszystkich pracowników niezale¿nie od wystêpuj¹cych ró¿nic. Celem artyku³u jest przedstawienie metody kaizen, jej zasad i regu³ oraz mo¿liwoœci udoskonalenia przedsiêbiorstwa. Autorka
próbuje udowodniæ, ¿e niezale¿nie od wystêpuj¹cych ró¿nic kulturowych koncepcja kaizen
wp³ywa na zaanga¿owanie wszystkich pracowników, w³aœciwe rozwi¹zywanie problemów, pozwala wykszta³ciæ odpowiednie standardy w ka¿dym aspekcie funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Artyku³ jest koncepcyjny, a realizacja celu wp³ynê³a na wybór metody badawczej
analityczno-opisowej.

Improving the activities of a multicultural company
in line with the concept of kaizen
In a multicultural company there may be different ways of decision making processes, problem
solving methods and corporate behavior models. Following the kaizen management concept,
a company is able to use soft and hard tools creating appropriate standards that must be respected
and applied by all employees regardless of the existing differences. This article presents the
method of kaizen, its principles and rules and possible improvements in the company. The article
attempts to demonstrate that, regardless of the existing cultural differences, the concept of kaizen
affects the involvement of all employees and appropriate problem solving as well as for developing appropriate standards in every aspect of an enterprise. The article is conceptual and the objective achievement influenced the choice of research method, i.e. descriptive and analytical.
Keywords: kaizen, continuous improvement, management, problem solving

Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach bardzo ciê¿ko wprowadziæ zmiany w przedsiêbiorstwie, w którym funkcjonuj¹ ró¿ne jednostki z ró¿nych krajów. Ka¿da osoba to
indywidualnoœæ, prezentuje ró¿ne sposoby podejmowania decyzji, metody rozwi¹zywania problemów, wystêpuj¹ ró¿nice kulturowe i ró¿ne modele zachowañ
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w biznesie. Maj¹c wspólny cel, przedsiêbiorstwo powinno d¹¿yæ do ujednolicenia
pewnych dzia³añ, aby w ten sposób staæ siê bardziej konkurencyjnym i stanowczym w podejmowaniu decyzji. Ka¿de przedsiêbiorstwo mo¿e wybraæ sobie
ró¿n¹ drogê, ale jedn¹ z nich godn¹ zastosowania jest koncepcja kaizen. Jej wymagania nie s¹ du¿e, ale w praktyce metodologia jej wprowadzenia dostosowana
zostaje do potrzeb i wymagañ ka¿dej organizacji. Niemniej jednak niezale¿nie od
specyfiki przedsiêbiorstwa wymaga zaanga¿owania wszystkich pracowników,
od najni¿szego do najwy¿szego szczebla zarz¹dzania. Wa¿ne jest zrozumienie, ¿e
liczy siê przede wszystkim klient zarówno wewnêtrzny, jak i zewnêtrzny, a tak¿e tworzenie wartoœci dodanej z punktu widzenia klienta i eliminacja wszelkiego
marnotrawstwa.
Celem g³ównym artyku³u jest przedstawienie koncepcji kaizen w przedsiêbiorstwie wielokulturowym, zaprezentowanie zasad, procesów oraz regu³, na
których oparta jest organizacja dzia³aj¹ca wed³ug ci¹g³ego doskonalenia. Niezale¿nie od wystêpuj¹cych ró¿nic kulturowych odpowiednia implementacja koncepcji
kaizen wp³ywa z jednej strony na wykszta³cenie zdolnoœci radzenia sobie z otoczeniem, z drugiej zaœ bêdzie mia³a wp³yw na w³aœciwe rozwi¹zywanie problemów. Po jej w³aœciwym zrozumieniu i wdro¿eniu organizacja bêdzie d¹¿y³a do
ci¹g³ego doskonalenia, usprawnienia dzia³añ, pozwoli wprowadzaæ zmiany w ka¿dym aspekcie funkcjonowania przedsiêbiorstwa, tworz¹c odpowiednie standardy,
które musz¹ byæ przestrzegane przez wszystkich pracowników niezale¿nie od
tego, z jakiego kraju pochodzi. Realizacja tak przyjêtego celu wp³ynê³a na dobór metody badawczej analityczno-opisowej i metodê obserwacji zewnêtrznej przeprowadzonej przez autorkê w przedsiêbiorstwach produkcyjnych wielokulturowych.

1. Przedsiêbiorstwo wielokulturowe i doskonalenie
przedsiêbiorstwa
Wielokulturowoœæ to szeroki zakres problemów zwi¹zanych z ró¿nicami wartoœci, przekonañ, zachowañ, obyczajów i postaw ludzi wywodz¹cych siê ró¿nych
kultur [Griffin, 2005, s. 178]. Przedsiêbiorstwo wielokulturowe to taka organizacja,
w której wspó³istniej¹ i stykaj¹ kultury narodowe zatrudnionych pracowników
ró¿nych narodowoœci. W takim przedsiêbiorstwie mened¿er ma do czynienia zarówno z ró¿nymi systemami norm, wartoœci, zwyczajami, postawami, tradycj¹,
jak i sposobem zachowania siê, st¹d te¿ zasadne staje siê odpowiednie zarz¹dzanie, identyfikowanie ró¿nic kulturowych. W zale¿noœci od kultury organizacyjnej
Ekvall wyró¿ni³ cztery typy organizacji [Pocztowski, 2002, s. 71-73]:
– organizacja typu A – w jej ramach dominuje centralizacja decyzji, orientacja na
zadania, kontrolê i efekty ekonomiczne; d¹¿enie do zmian i indywidualizm nie
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jest popierany, a przestrzeganie formalnych regu³ i zasad jest podstawowym
wymogiem;
– organizacja typu B – w jej ramach dominuje centralizacja, orientacja na ludzi
i na efekty ekonomiczne; relacje miêdzy poszczególnymi stanowiskami s¹
mniej sformalizowane, du¿¹ uwagê przywi¹zuje siê do wspó³dzia³ania i tworzenia dobrej atmosfery w pracy; pracownicy w takiej organizacji s¹ bardziej
otwarci, proponuj¹ usprawnienia technologii, produktów, procedur, które
niestety maj¹ tylko charakter adaptacyjny, poniewa¿ przedsiêbiorstwo nie
wspiera zmian; brak innowacyjnoœci;
– organizacja typu C – charakteryzuje j¹ decentralizacja decyzji, orientacja na
wyniki i na efekty ekonomiczne; organizacja wspiera innowacyjne rozwi¹zania, zorientowana jest przede wszystkim na kreatywnych pracowników, którzy wykazuj¹ zaanga¿owanie i umiejêtnoœæ twórczego rozwi¹zywania
problemów; problemem takiej organizacji jest czêsto zbyt du¿a autonomicznoœæ pracowników, którzy nie zawsze chc¹ wywi¹zywaæ siê z podstawowych
obowi¹zków;
– organizacja typu D – charakteryzuje j¹ decentralizacja decyzji, orientacja na
wyniki i na efekty spo³eczne; wszelkie dzia³ania organizacji ukierunkowane s¹
na klienta, wa¿ny jest proces i pe³ne zaanga¿owanie pracowników w wykonywane zadania, maj¹ du¿¹ odpowiedzialnoœæ; prze³o¿eni i podw³adni pozostaj¹
w relacjach partnerskich.
W takich organizacjach bardzo czêsto podstawowym problemem zarz¹dzania miêdzykulturowego jest dostosowanie filozofii dzia³ania i konkretnych praktyk do specyfiki poszczególnych krajów [KoŸmiñski, Piotrowski, 2005, s. 588].
Wprowadzaj¹c jakiekolwiek zmiany, czêsto konieczne, aby przetrwaæ czy uzyskaæ przewagê konkurencyjn¹, mened¿erowie mog¹ spotkaæ siê ze sprzeciwem
wielu pracowników, który wi¹¿e siê z ró¿nymi oporami. Wynika to g³ównie z braku zrozumienia wprowadzanych zmian z punktu widzenia pracowników, czy po
prostu z nieznajomoœci przyczyn oporu z punktu widzenia prze³o¿onych. Do najczêstszych przyczyn zmian nale¿¹ m.in. [Schermerhorn, 2008, s. 335–336]:
– lêk przed nieznanym – niezrozumienie, co siê dzieje albo co mo¿e siê dziaæ,
– rezygnacja z przyzwyczajeñ – odczuwanie zdenerwowania, kiedy nie mo¿na
dalej stosowaæ dotychczasowych sposobów postêpowania,
– utrata wiary w siebie – œwiadomoœæ braku umiejêtnoœci dobrego wykonywania
pracy w nowy sposób,
– utrata kontroli – poczucie, ¿e pewne czynnoœci s¹ wykonywane poza pracownikiem,
– b³êdnie wybrany czas – poczucie zagubienia w danej sytuacji albo wra¿enie, ¿e
sprawy przebiegaj¹ zbyt szybko,
– przeci¹¿enie prac¹ – brak energii psychicznej i fizycznej, potrzebnej do zaanga¿owania siê w zmianê,
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– deprecjacja – poczucie mniejszej wartoœci albo upokorzenia, bo okazuje siê, ¿e
dotychczasowe sposoby nie by³y dobre,
– brak celu – niedostrzeganie powodu wprowadzenia zmiany i/albo niezrozumienie korzyœci, jakie ma przynieœæ.
W warunkach dynamicznie rozwijaj¹cej siê gospodarki wiele przedsiêbiorstw,
aby unikn¹æ takich sytuacji oporu, powa¿nych konfliktów i wszelkich nieporozumieñ powinno przyj¹æ i wdro¿yæ odpowiedni¹ koncepcjê zarz¹dzania, tak aby
by³a ona zrozumia³a dla wszystkich i realizowa³a cele zarówno organizacji, jak
i pracownika. Powinna wprowadziæ tak¹ koncepcjê, która zwróci du¿¹ uwagê na
znaczenie komunikacji w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem wielokulturowym. Dobra komunikacja jest warunkiem dobrego zrozumienia, kszta³towania stosunków
miêdzyludzkich, dobrych stosunków miêdzy prze³o¿onymi i podw³adnymi, miêdzy pracownikami ró¿nych narodowoœci. Tak¹ koncepcj¹ godn¹ zaimplementowania jest kaizen, w której jedn¹ z zasad jest ci¹g³a wymiana informacji pomiêdzy
ró¿nymi szczeblami zarz¹dzania. Ma to przede wszystkim na celu uzyskanie szybkiej informacji o problemach i metodach ich rozwi¹zywania. W jej ramach zmiany
s¹ stopniowe, oceniany jest przede wszystkim proces i wysi³ki w celu osi¹gniêcia
lepszych rezultatów, zaanga¿owani s¹ wszyscy pracownicy, wystêpuje decentralizacja, podejœcie jest grupowe, a podstawow¹ jej metod¹ jest doskonalenie
i utrzymanie osi¹gniêtych wyników. Kaizen stwarza tak¿e jednolite standardy
i pozwala umiejêtnie rozwi¹zywaæ wszelkie problemy.

2. Kaizen w doskonaleniu dzia³añ przedsiêbiorstwa
Koncepcja kaizen oznacza zmianê na lepsze i mo¿e mieæ zastosowanie w ka¿dej
bran¿y, w ka¿dej ze sfer dzia³alnoœci, tzn. w dzia³alnoœci typowo produkcyjnej,
dzia³alnoœci administracyjnej, ale tak¿e w biurowej. Jest to filozofia wywodz¹ca
siê z japoñskiej kultury i praktyki zarz¹dzania, która zwi¹zana jest z eliminacj¹
wszelkiego marnotrawstwa, rozwi¹zywania bie¿¹cych problemów przez systematyczne poszukiwanie i wdra¿anie ulepszeñ w ka¿dym aspekcie funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Koncepcja kaizen mówi, ¿e wszystko mo¿na robiæ lepiej ni¿
dotychczas. Doskonaliæ nale¿y wszystko, doskonalenie powinno siê odbywaæ ka¿dego dnia, przez wszystkich, od ma³ych stopniowych udoskonaleñ do wielkich
strategicznych zmian [Piasecka-G³uszak, 2009, s. 372]. Wszelkie dzia³ania kaizen
powinny byæ ukierunkowane na klienta, tak aby otrzyma³ on w³aœciwy produkt,
dobrej jakoœci w odpowiednim czasie i miejscu.
Jedn¹ z g³ównych regu³ kaizen jest ci¹g³e zaanga¿owanie ka¿dego dnia
w procesy ulepszeñ, nawet te najmniejsze, bez wdra¿ania najnowszych ulepszeñ
technologicznych. Inna regu³a, która wp³ywa w znacznej mierze na powodzenie
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kaizen wymaga zaanga¿owania w proces doskonalenia ka¿dego dnia wszystkich
pracowników, pocz¹wszy od pracowników operacyjnych, szeregowych wykonawców, najni¿szego szczebla zarz¹dzania, koñcz¹c na kadrze zarz¹dzaj¹cej najwy¿szego szczebla. Takie podejœcie do kaizen zmusza niejako, a raczej zachêca pracowników do poprawy stanowiska pracy, przyczynia siê do wiêkszej ich samodzielnoœci i samokontroli.
Kolejna regu³a kaizen to ci¹g³e, systematyczne podnoszenie jakoœci produktu
i przedsiêbiorstwa. W praktyce oznacza to skuteczne wdro¿enie zarówno miêkkich, jak i twardych narzêdzi lean, które maj¹ przyczyniæ siê do realizacji g³ównych celów strategicznych kaizen jako koncepcji zarz¹dzania przedsiêbiorstwem,
którymi s¹ jakoœæ, koszt i dostawa. Jakoœæ w kaizen jako zdolnoœæ produktu do zaspokojenia potrzeb ludzkich, zgodnoœæ produktu z wytycznymi projektowymi
i technologicznymi i wzglêdnie niskim kosztem produkcji jest postrzegana w wielu
wymiarach. Wi¹¿e siê przede wszystkim z podniesieniem jakoœci wyrobów gotowych, us³ug, ale tak¿e procesów i efektów koñcowych. Koszt w kaizen to przede
wszystkim odpowiednie zarz¹dzanie kosztami, obni¿enie kosztów na ka¿dym
etapie dzia³alnoœci organizacji, tj. projektu, zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji,
serwisowania, œwiadczenia us³ugi. Redukcja kosztów organizacji, jak twierdzi
M. Imai, prekursor i guru kaizen na ca³ym œwiecie i za³o¿yciel Kaizen Institute –
nie musi siê wcale wi¹zaæ z redukcj¹ zatrudnienia, zmniejszeniem bud¿etu czy
wykorzystaniem tañszych dostawców. Wiadomo, ¿e takie dzia³ania mo¿na wykonaæ najszybciej, ale Ÿród³o sukcesu i obni¿enia kosztów, jego zdaniem tkwi w pracownikach, bo oni s¹ najbardziej wartoœciowym aktywem w firmie i powinni byæ
traktowani jako partnerzy. Ich kreatywnoœæ i pomys³owoœæ powinna byæ jak najlepiej wykorzystana m.in. do obni¿enia kosztów, osi¹gniêcia wspólnego celu, jakim jest d³ugofalowy obopólny dobrobyt (rys. 1). Ponadto w zwi¹zku z tym, ¿e
pracownicy, maj¹c sta³y kontakt z produktem najlepiej go znaj¹, to oni powinni
doskonaliæ procesy i procedury. Te z kolei wymagaj¹ czêsto du¿ego wysi³ku, st¹d
te¿ organizacje powinny wprowadziæ odpowiedni system sugestii, który jest integraln¹ czêœci¹ kaizen. Ka¿dy pracownik za wprowadzone ulepszenia, w³o¿ony
wysi³ek powinien zostaæ nagrodzony, a samo nagradzanie za wysi³ki nie powinno oczywiœcie byæ mylone z nagradzaniem za rezultaty. Niestety niejednokrotnie
w tym zakresie postawa japoñskich mened¿erów ró¿ni siê od mened¿erów zachodnich, którzy s¹ zainteresowani g³ównie kosztami zmiany i jej efektami ekonomicznymi. Japoñscy mened¿erowie uczestnicz¹ w zmianach, je¿eli prowadz¹
one m.in. do u³atwienia w pracy, wyeliminowania niepotrzebnych utrudnieñ,
usuniêcia niedogodnoœci, zwiêkszenia wydajnoœci pracy, wzrostu jakoœci produktu,
ale tak¿e oszczêdnoœci czasu i kosztów [M. Imai, 2007, s. 138].
Ostatni cel strategiczny kaizen to dostawa, która wi¹¿e siê przede wszystkim
z dostarczeniem wymaganej iloœci produktów we w³aœciwym czasie do ró¿nych
procesów realizowanych w przedsiêbiorstwie, jak zaopatrzenie, produkcja, czy
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dystrybucja. Dostawa najczêœciej zwi¹zana jest z zastosowaniem systemu just-intime, który poza ci¹g³ym doskonaleniem i regu³ami kaizen wymagaæ mo¿e zastosowania innych zasad, jak np. systemu pull, techniki kanban, twardych narzêdzi
lean, czyli mapowania strumienia wartoœci, wprowadzenia SMED, przep³ywu
jednej sztuki, poci¹gów logistycznych, supermarketów itd.
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Rys. 1. D¹¿enie do obopólnego dobrobytu jest podstaw¹ partnerstwa firmy z pracownikami – przyk³ad Toyoty
ród³o: [Liker, Hoseus, 2009, s. 87].

Kolejn¹ istotn¹ zasad¹ koncepcji kaizen jest zasada, która mówi o tym, ¿e aby
mog³a ona zostaæ w pe³ni wdro¿ona, to przedsiêbiorstwo musi wiedzieæ, i¿ wszelkie dzia³ania zwi¹zane z wytwarzaniem czy œwiadczeniem us³ug powinny siê
koncentrowaæ w rzeczywistych miejscach tzw. gemba. Skupienie dzia³añ w tych
rzeczywistych miejscach pozwala w przysz³oœci uzyskaæ pe³n¹ satysfakcjê klienta,
zharmonizowaæ wprowadzane udoskonalenia z wymaganiami otoczenia. A zatem wed³ug koncepcji kaizen wa¿ne jest odpowiednie zarz¹dzanie gemba, a osoby
zarz¹dzaj¹ce powinny odgrywaæ kluczow¹ rolê w utrzymywaniu i podnoszeniu
standardów oraz realizacji celów w zakresie odpowiedniej jakoœci, kosztu i dostawy [Imai, 2006, s. 53]. Na wyk³adzie podczas kongresu kaizen w 2011 r. we
Wroc³awiu, organizowanego przez Kaizen Institute, M. Imai powiedzia³, ¿e wiele
firm, mened¿erów wprowadza kaizen, narzêdzia lean, ale nie widz¹ wszystkiego
d³ugoterminowo, a wina najczêœciej le¿y po stronie kierownictwa najwy¿szego
szczebla. M. Imai powiedzia³, ¿e w osi¹gniêciu sukcesu doskonalenia najwa¿niejsze
s¹ trzy wymagania, takie jak: zaanga¿owanie najwy¿szego kierownictwa, zaan-
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ga¿owanie najwy¿szego kierownictwa i zaanga¿owanie najwy¿szego kierownictwa. A zatem, aby wprowadziæ kazein, nale¿y odrzuciæ wszelkie konwencjonalne
rozwi¹zania, trzeba skorzystaæ z takiego potencja³u, jaki jest w przedsiêbiorstwie,
a takim potencja³em s¹ pracownicy. Mówi¹c dalej, M. Imai stwierdzi³, ¿e wiedza,
np. ksi¹¿ka, oraz m¹droœæ, np. wykonane czynnoœci, wyniki, to dwie ró¿ne rzeczy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e m¹droœæ dziesiêciu osób jest czêsto znacznie cenniejsza
ni¿ wiedza jednej osoby, a pomys³y kaizen s¹ nieskoñczone, nie ma dla nich koñca1.
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Produkty
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System sugestii

Rys. 2. Dom Gemba
ród³o: [Imai, 2006, s. 58].

M. Imai stworzy³ tzw. Dom Gemba (rys. 2), który wskazuje na wa¿ne elementy wystêpuj¹ce w przedsiêbiorstwie i ich wzajemne relacje, które pozwalaj¹ dostarczyæ dobrej jakoœci produkty i us³ugi, w okreœlonym czasie, do w³aœciwego
miejsca, po w³aœciwym koszcie. Takie podejœcie pozwala organizacji osi¹gn¹æ zamierzone efekty znajduj¹ce siê na szczycie domu, jak odpowiednie zarz¹dzanie
zyskiem, jakoœci¹ i bezpieczeñstwem, kosztem oraz logistyk¹. Aby jednak cele zosta³y zrealizowane, musz¹ zostaæ wprowadzone podstawowe narzêdzia, elementy doskonalenia kaizen. Zalicza siê do nich standaryzacjê, czyli wprowadzenie
i rozwijanie ró¿nych procedur i instrukcji – standardów w celu w³aœciwej realizacji procesów, 5S, czyli w³aœciwe utrzymanie stanowiska pracy, w³aœciwa organizacja stanowiska pracy i realizowanych w jej ramach zadaniach oraz eliminacjê
marnotrawstwa, czyli wszystkich czynnoœci, które nie dodaj¹ wartoœci produktowi z punktu widzenia klienta. Tak zaprojektowany i utrzymywany dom pozwala
na odpowiednie zarz¹dzanie operacjami pracownika, sprzêtem, przep³ywem fizycznym surowców, materia³ów, produktów i przep³ywem informacji. Oczywiœcie, jak wspomniano wczeœniej, wa¿na jest samodyscyplina, podnoszenie
1 Notatki autorki z prelekcji M. Imai podczas VIII Miêdzynarodowego Kongresu Gemba Kaizen – Total
Productive Maintenance organizowanego przez Kaizen Institute w dniu 23–24 listopada 2011 r.
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motywacji, odpowiedni system sugestii, ale tak¿e zwrócenie uwagi na pracê zespo³ow¹ i zarz¹dzanie wizualne. Ten ostatni element jest istotny, poniewa¿ za pomoc¹ wizualnych bodŸców (tablice, ekrany, znaki informacyjne i kontrolne,
sygna³y audiowizualne) pokazuje, relacjonuje, wyjaœnia, a tak¿e kreuje kulturê
i wewnêtrzne œrodowisko wspieraj¹ce cele, misjê i wartoœci przedsiêbiorstwa,
w którym pracownicy staraj¹ siê anga¿owaæ w osi¹gniêcie sukcesów, a w dalszej
perspektywie przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia trwa³ej przewagi konkurencyjnej
organizacji.
Profesor M. Imai stwierdza, ¿e przedsiêbiorstwo, które zdecydowa³o siê na
strategiê nieustannych zmian, nawet niewielkich usprawnieñ, lepiej sobie radzi
ze zmieniaj¹cym siê otoczeniem i w rezultacie rzadziej potrzebuje du¿ych zmian.
Jego zdaniem, najlepszym sposobem wprowadzenia kaizen do firmy jest
powo³anie komórki organizacyjnej, która zajmie siê wdro¿eniem dzia³añ, albo
mo¿na wykorzystaæ funkcjonuj¹ce dzia³y, np. jakoœci czy personalny. Na czele
komórki powinien stan¹æ doœwiadczony i ciesz¹cy siê poparciem wszystkich konsultant, a ka¿dy pracownik powinien przejœæ szkolenia. Zmiany mog¹ siê udaæ
i bez wsparcia z zewn¹trz, ale wówczas zmiany mog¹ byæ okupione czasem 3–5
razy d³u¿szym oraz czêstszymi b³êdami.
Przez odpowiednio sformu³owane cele strategiczne, dzia³alnoœæ zgodn¹ z regu³ami, zasadami przedsiêbiorstwo mo¿e liczyæ na redukcjê kosztów, poprawê jakoœci, znaczne usprawnienie stanowiska pracy, wiêksz¹ wydajnoœæ i efektywnoœæ
pracy, zredukowanie czasu realizacji zamówienia, zlikwidowanie strat i braków,
mniejsz¹ liczbê pope³nianych b³êdów, ci¹g³oœæ produkcyjn¹, wiêksze bezpieczeñstwo, ale tak¿e na aktywne uczestnictwo pracowników w doskonaleniu procesów,
poprawê stosunków miêdzyludzkich, lepsz¹ komunikacjê czy lepsz¹ motywacjê
do pracy.
Kaizen jest procesem nieustannym, który obejmuje wszystkie osoby w przedsiêbiorstwie niezale¿nie od kraju pochodzenia (tabela 1). W zwi¹zku z tym ka¿dy
mened¿er (najwy¿sze kierownictwo, kierownictwo œredniego szczebla, liderzynadzór), ka¿dy pracownik, bez wzglêdu na swoje miejsce w hierarchii, jest
zaanga¿owany w jakieœ jego aspekty. Ka¿dy pracownik dziêki takiemu podejœciu
mo¿e siê czuæ potrzebny, bêdzie bardziej odpowiedzialny i samodzielny, a jednoczeœnie bêdzie umia³ podejmowaæ decyzje i pracowaæ zespo³owo.
Tabela 1 wyraŸnie pokazuje, ¿e ka¿dy pracownik, niezale¿nie od szczebla
zarz¹dzania, zajmowanego stanowiska jest zaanga¿owany w dzia³ania kaizen.
Najwy¿sze kierownictwo wspiera kaizen, wprowadza strategiê, cele dla kaizen.
Bez jego wsparcia nie by³aby mo¿liwa realizacja kaizen, nie by³oby motywacji do
doskonalenia. Kierownictwo œredniego szczebla, nadzór i pracownicy rozwijaj¹,
wdra¿aj¹ i anga¿uj¹ siê w cele kaizen we wszystkich aspektach dzia³alnoœci firmy.
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Tabela 1. Hierarchia zaanga¿owania w kaizen
Najwy¿sze
kierownictwo

Kierownictwo œredniego
szczebla i pracownicy

Nadzór

Pracownicy

Determinacja, by
kaizen by³ czêœci¹
strategii korporacyjnej

Rozwijanie i wdra¿anie
celów kaizen zgodnie
z wytycznymi najwy¿szego kierownictwa
przez rozwijanie strategii i zarz¹dzania miêdzywydzia³owego

Zaanga¿owanie
w kaizen przez
Zastosowanie kaizen
system sugestii
na ka¿dym stanowisku pracy w wydziale i aktywnoœæ ma³ych
zespo³ów

Wsparcie dla kaizen
i nadanie kierunku
dzia³aniom przez
alokacjê zasobów

Zastosowanie kaizen
w wydziale

Tworzenie planów dla
Przestrzeganie
dzia³añ kaizen
dyscypliny na stanoi dostarczanie wskawisku pracy
zówek pracownikom

Wprowadzenie strate- Wdro¿enie, utrzymanie
gii dla kaizen i celów i doskonalenie standarmiêdzywydzia³owych dów

Doskonalenie komunikacji z pracownikami i utrzymywanie
wysokiego morale

Zaanga¿owanie
w ci¹g³y samorozwój
ukierunkowany na
lepsze rozwi¹zywanie
problemów

Realizacja celów
kaizen poprzez
rozwój strategii
i jej weryfikacjê

Rozpowszechnianie
wiedzy o kaizen wœród
pracowników poprzez
intensywne programy
szkoleniowe

Wspieranie aktywnoœci ma³ych zespo³ów
(jak np. kó³ jakoœci)
i indywidualnego
systemu sugestii

Rozwój umiejêtnoœci
i kompetencji
pracowniczych dziêki
wielop³aszczyznowej
edukacji

Budowa systemów,
procedur i struktur
wspomagaj¹cych
kaizen

Pomaganie pracownikom w rozwijaniu
umiejêtnoœci i narzêdzi
rozwi¹zywania problemów

Wdra¿anie
dyscypliny
na stanowisku pracy

Dostarczanie
sugestii kaizen

ród³o: [Imai, 2007, s. 40].

3. Rozwi¹zywanie problemów i wprowadzenie standardów
Nowe podejœcie do zarz¹dzania w ramach kaizen wskazuje na to, ¿e ka¿de
przedsiêbiorstwo niezale¿nie od bran¿y i zakresu funkcjonowania ma problemy,
a ka¿dy problem to okazja do poprawy. W zwi¹zku z tym w organizacji nale¿y
stworzyæ tak¹ kulturê, aby ka¿dy pracownik móg³ siê przyznaæ do swoich problemów bez konsekwencji i obaw. Ka¿dy pojawiaj¹cy siê i zidentyfikowany problem
musi zostaæ rozwi¹zany i aby siê nie pojawia³ potrzebne jest udoskonalanie przez
zastosowanie ró¿nych narzêdzi i wprowadzenie standardu. Uwarunkowane kulturowo podejœcie do kwestii problemów w tradycyjnej kulturze Zachodu znacznie ró¿ni siê od kultury japoñskiej (tabela 2). Gdy wyst¹pi powa¿ny b³¹d lub
wydajnoœæ spadnie poni¿ej oczekiwanego poziomu, kierownictwo firmy zachod-
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niej przystêpuje przede wszystkim do znalezienia winnego. Wychodzi ono
z za³o¿enia, ¿e problem powsta³ przez ludzi i zadaje siê piêæ pytañ typu „kto”, aby
znaleŸæ przyczynê problemu. W podejœciu japoñskim z kolei wed³ug kaizen problem uznaje siê jako fakt wyst¹pienia odchylenia od standardu. W tym wypadku
kierownictwo firmy postêpuj¹cej wed³ug kaizen wychodzi z za³o¿enia, ¿e ka¿dy
b³¹d systemu ma jak¹œ przyczynê, któr¹ mo¿na zidentyfikowaæ, zadaj¹c piêæ pytañ, ale typu dlaczego [Liker, Hoseus, 2009, s. 225–226].
Tabela 2. Porównanie sposobu patrzenia na problemy w kulturze Zachodu i w kulturze
japoñskiej
Porównania
Co to jest problem?

Kultura Zachodu
Rezultat czyjegoœ b³êdu

Kultura Japonii
Odchylenie od standardu

Jaka jest przyczyna problemu?

Jednostka 5 × „kto”

System 5 × „dlaczego”

Kto jest odpowiedzialny?

Osoba, która pope³nia³a b³¹d

Kierownictwo

Co powinien zrobiæ pracownik,
który pope³ni³ b³¹d?

Samodzielnie rozwi¹zaæ problem, jeœli to tylko mo¿liwe

Zwróciæ uwagê na problem
i poprosiæ o pomoc w celu
unikniêcia go w przysz³oœci

Za³o¿enia na temat ludzi

Ludzie nie przyjm¹ na siebie
winy, jeœli siê ich do tego nie
zmusi

Ludzie bêd¹ czuli siê silniejsi,
jeœli uzyskaj¹ wsparcie
i pomoc w rozwi¹zywaniu
problemów

Umiejêtnoœæ rozwi¹zywania pro- Niektórzy ni¹ dysponuj¹, inni
Mo¿na i nale¿y siê uczyæ
blemów
nie
ród³o: [Liker, Hoseus, 2009, s. 225].

W tradycyjnym przedsiêbiorstwie niezarz¹dzanym wed³ug koncepcji kaizen
i narzêdzi lean kierownictwo najwy¿szego szczebla rzadko ma bezpoœredni kontakt z pojawiaj¹cymi siê problemami, oprócz oczywiœcie specjalnie przygotowanych wizyt, podczas których pracownicy najczêœciej pokazuj¹ tylko to, co chc¹
zobaczyæ ich prze³o¿eni. W takiej organizacji procesy produkcyjne s¹ dosyæ statyczne, wiêc i kierownicy zorientowani s¹ na rezultaty. Rezultatem takiego podejœcia jest znaczna rozbie¿noœæ miêdzy zrozumieniem i podejmowaniem decyzji na
szczycie, tym co próbuje osi¹gn¹æ dany zespó³ pracowniczy i tym, co rzeczywiœcie
dzieje siê na gemba. Innymi efektami takiego podejœcia mo¿e byæ du¿e opóŸnienie miêdzy powstaniem rzeczywistych problemów oraz ich rozwi¹zaniem. W takim przypadku wiêkszoœæ problemów zostaje niewykrytych, wystêpuje brak
zaanga¿owania pracowników, czy niespe³nione oczekiwania [Liker, Hoseus,
2009, s. 213]. Odpowiednie rozwi¹zanie problemu mo¿e byæ czynnikiem decyduj¹cym o sukcesie, a g³ównym efektem jest przekazanie informacji o problemie,
sposobie i planie jego rozwi¹zania, co z kolei prowadzi do eliminacji innych problemów wp³ywaj¹cych na marnotrawstwo czasu i pieniêdzy. W³aœciwe rozwi¹zy-
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wanie problemów, jednakowe dla wszystkich pracowników, szczególnego
znaczenia nabiera w przypadku przedsiêbiorstwa wielokulturowego. Tutaj pracownik pochodz¹cy z innej kultury mo¿e reprezentowaæ odmienny sposób wyjaœnienia problemu, co mo¿e przyczyniæ siê do b³êdnych decyzji, czy wrêcz mo¿e
doprowadziæ do sytuacji konfliktowych. Koncepcja kaizen przedstawia w sposób
jasny, w jaki sposób, co i w jakiej kolejnoœci nale¿y wykonywaæ, aby problem zosta³ w³aœciwie rozpatrzony i rozwi¹zany. I tak wed³ug Kaizen Institute rozwi¹zywanie problemu powinno najczêœciej przebiegaæ w czterech etapach, takich jak:
– przedstawienie problemu – przedstawienie stanu obecnego i odpowiedŸ na
pytania: co jest problemem, na czym on polega i dlaczego jest to problem;
– przyczyna problemu – dokonanie analizy przyczyn problemu za pomoc¹ ró¿nych technik, jak np. diagramu przyczynowo-skutkowego Ishikawy, czy analizy 5 razy dlaczego;
– rozwi¹zanie problemu – sformu³owanie i dokonanie oceny pomys³ów, ustalenie planu dzia³añ, czyli co, kto i do kiedy ma zostaæ zrobione;
– sprawdzenie rozwi¹zania – porównanie stanu oczekiwanego ze stanem obecnym; je¿eli dzia³ania nie rozwi¹za³y problemu, to nale¿y ustaliæ dalsze doskonalenia.
Wed³ug przedsiêbiorstwa Toyoty, jak ka¿da dobra historia, która ma wstêp,
rozwiniêcie, zakoñczenie i czasem sugestiê dalszego ci¹gu, tak i dobry proces rozwi¹zywania problemów zapewnia p³ynne przejœcie miêdzy poszczególnymi etapami, przy zachowaniu œcis³ego ich powi¹zania. Zakoñczenie jednego etapu
wymusza automatycznie rozpoczêcie kolejnego, co oznacza, ¿e proces taki odbywa siê bez jakichkolwiek przerw. Na poszczególne etapy procesu rozwi¹zywania
problemów sk³ada siê [Liker, Meier, 2011, s. 388]:
– zrozumienie w pe³ni bie¿¹cej sytuacji i zdefiniowanie problemu;
– przeprowadzenie dog³êbnej analizy zasadniczej przyczyny;
– przeanalizowanie alternatywnych rozwi¹zañ podczas tworzenia konsensusu;
– zastosowanie cyklu Deminga PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act, czyli planuj-róbsprawdŸ-dzia³aj):
zaplanowanie i opracowanie planu dzia³ania,
wykonanie, czyli szybkie zastosowanie rozwi¹zania,
sprawdzenie rezultatu,
zastosowanie, czyli wprowadzenie niezbêdnych korekt do rozwi¹zañ i planu
dzia³ania;
– zastanowienie siê – refleksja i wyci¹gniêcie wniosków z procesu.
Kolejn¹ wa¿n¹ rzecz¹ w kaizen jest przestrzeganie i stosowanie narzêdzi, takich jak cykl PDCA i SDCA (ang. Standardize-Do-Check-Act, czyli standaryzuj-róbsprawdŸ-dzia³aj), które przedstawiaj¹ podstawow¹ zasadê ci¹g³ego doskonalenia. PDCA jest powtarzalny i ma przede wszystkim na celu zapewniæ ci¹g³oœæ
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i usprawnienie dzia³añ kaizen we wdra¿aniu strategii utrzymania i doskonalenia
procesu, a przede wszystkim standardów. Zanim zostanie on wprowadzony, to
wszelkie bie¿¹ce procesy musz¹ byæ ustabilizowane przez cykl SDCA, który za cel
ma przede wszystkim wprowadzenie standardów i ich utrzymywanie. W literaturze przedmiotu mo¿na spotkaæ wiele definicji standardu. Wed³ug M. Imai standardy oznaczaj¹ stosowanie najbezpieczniejszych i naj³atwiejszych procesów dla
pracowników, które powinny byæ najbardziej efektywne z punktu widzenia kosztów, eliminacji marnotrawstwa i produktywnoœci oraz pozwalaj¹ przedsiêbiorstwu zapewniæ najlepsz¹ jakoœæ dla klienta [Imai, 2006, s. 94]. Bior¹c po uwagê ca³e
przedsiêbiorstwo, wyró¿nia on standardy dotycz¹ce zarz¹dzania i standardy
operacyjne. Pierwsze dotycz¹ zarz¹dzania pracownikami i zawieraj¹ m.in. strategie, procedury, zasady, opisy stanowisk. Drugie dotycz¹ przede wszystkim sposobów wykonywania pracy dla osi¹gniêcia podstawowych celów strategicznych
kaizen. W tym przypadku standardem mo¿e byæ okreœlona zasada, procedura,
przepis, instrukcja, specyfikacja (tabela 3). Stworzony standard musi dok³adnie
w sposób œcis³y wyznaczyæ i opisaæ okreœlone wymagania, które musz¹ byæ zrozumia³e, jasne, czytelne oraz przestrzegane przez pracowników.
Tabela 3. Typy i cele standardów wewnêtrznych stosowanych w przedsiêbiorstwach
Typ

Opis

Przepisy wewnêtrzne

Formalnie ustanowione sposoby zarz¹dzania zadaniami, np. opisy
stanowisk, opisy zadañ

Standardy jakoœciowe

Wymagania jakoœciowe, jakie musz¹ spe³niaæ produkty, stworzone
na podstawie standardów produkcyjnych okreœlonych przez klienta
i przyjêtych jako standardy wewnêtrzne dla produktów i procedur
kontrolnych

Specyfikacje

Wymagania stawiane dostawcom sprzêtu i czêœci. Zwykle s¹ one
uzgadniane i opisywane w umowie o wspó³pracy

Standardy techniczne

Szczegó³owe standardy dotycz¹ce metod produkcji i produktów. Okreœlaj¹ wymiary, temperaturê, sk³adniki, wytrzyma³oœæ

Standardy procesowe

Opisuj¹ procedury pracy (procesy). Zwykle pojawiaj¹ siê w formie
arkuszy opisuj¹cych procedury lub broszur instrukta¿owych

Instrukcje (manuale)

S¹ to podrêczniki stosowane do szkoleñ opisuj¹ce szczegó³owo
metody pracy. Okreœlaj¹ one tak¿e standardy firmowe i ich cele

Okólniki

Pisma informuj¹ce pracowników o nowych lub zmienionych standardach,
koniecznym przygotowaniu oraz innych zwi¹zanych z nimi kwestiami

Notatki (memoranda)

Notatki s¹ powszechnym sposobem informowania o przysz³ych nadzwyczajnych dzia³aniach, korektach lub innych sprawach zwi¹zanych
ze standardami. Wykorzystywane s¹ tak¿e do sporz¹dzania protoko³ów
spotkañ lub raportów wewnêtrznych

ród³o: [Standaryzacja pracy…, 2010].
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Toyota twierdzi, ¿e celem pracy standaryzowanej jest budowa podstawy dla kaizen, poniewa¿ je¿eli praca nie jest znormalizowana i za ka¿dym razem przebiega
w odmienny sposób, to brak jest podstawy do porównania i oceny [Liker, Meier,
2011, s. 167]. „Bez standardu jako punktu odniesienia, nie mo¿na by by³o okreœliæ,
jakich usprawnieñ potrzebuje dana operacja i czy konkretna zmiana jest faktycznym udoskonaleniem” [Standaryzacja pracy…, 2010, s. 13–14].
Wprowadzone standardy mog¹ siê okazaæ bardzo przydatne w przedsiêbiorstwie wielokulturowym. Z jednej strony maj¹ wp³yw na redukcjê kosztów, eliminacjê marnotrawstwa, zwiêkszenie terminowoœci dostaw, wiêksz¹ wydajnoœæ,
lepsz¹ jakoœæ produktów, wiêksze bezpieczeñstwo pracy, z drugiej zaœ strony pozwalaj¹ na dostrzeganie problemów, zg³aszanie pomys³ów do ulepszenia. Ponadto bardzo czêsto prowadz¹ do wzrostu morale, pewnoœci siebie i umiejêtnoœci
pracowników. Wœród podstawowych w³aœciwoœci charakteryzuj¹cych standardy
w przedsiêbiorstwie znajduj¹ siê m.in. [Imai, 2006, s. 94–97]:
– prezentowanie najlepszej, naj³atwiejszej i najbezpieczniejszej metody wykonywania pracy dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu i wiedzy pracowników,
– najlepsza metoda zachowania wiedzy i fachowoœci w przypadku, np. gdy
odejdzie jakiœ pracownik, albo gdy firma zatrudni nowych,
– kryterium pomiaru pracy, gdy¿ bez standardów nie ma obiektywnego sposobu oceny,
– zwi¹zek pomiêdzy przyczyn¹ a efektem, co oznacza, ¿e ich brak lub nieprzestrzeganie prowadzi do odchyleñ, zmiennoœci i marnotrawstwa,
– podstawa utrzymania poziomu i doskonalenia, gdy¿ bez standardów nie jest
mo¿liwe sprawdzenie czy osi¹gniêto poprawê, czy w razie niezgodnoœci nale¿y udoskonaliæ b¹dŸ podnieœæ istniej¹ce standardy,
– obiektywizm, przedstawienie w sposób prosty, zrozumia³y i wyraŸny,
– podstawa szkoleñ,
– podstawa kontroli i diagnozy,
– b³êdy i minimalizacja zmiennoœci.

Podsumowanie
Kaizen jako koncepcja ci¹g³ego doskonalenia mo¿e zostaæ z powodzeniem zastosowana w ka¿dym przedsiêbiorstwie, w tym wielokulturowym. Mimo wystêpuj¹cych ró¿nic kulturowych, wszyscy ludzie w ka¿dej organizacji niezale¿nie od
bran¿y pragn¹ osi¹gn¹æ jakieœ korzyœci, maj¹ pragnienie doskonalenia siê. I to
w³aœnie daje kaizen. Jej przejrzyste zasady i regu³y, a w szczególnoœci zaanga¿owanie wszystkich pracowników mo¿e mieæ du¿y wp³yw na d³ugofalow¹, obopóln¹
korzyœæ z punktu widzenia zarówno ca³ej organizacji, jak i jej pracowników. Wa¿-
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nym elementem kazein jest ci¹g³a przejrzysta wymiana informacji, odpowiedni
przep³yw informacji miêdzy prze³o¿onymi a podw³adnymi, miêdzy pracownikami
czy ró¿nymi szczeblami zarz¹dzania. Takie podejœcie sprzyja dobrej komunikacji
i poprawie stosunków miêdzyludzkich. Inn¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest bezpoœredni kontakt z pojawiaj¹cymi siê problemami i umiejêtne ich rozwi¹zywanie. Kaizen ukierunkowany jest na pracê zespo³ow¹, st¹d te¿ w razie problemu niezale¿nie od
wystêpuj¹cych ró¿nic pracownicy czy kierownicy wspólnie szukaj¹ przyczyny
i rozwi¹zania. Ka¿dy pracownik w firmie jest wa¿ny i czuje siê potrzebny, odpowiedzialny za wykonywane czynnoœci i podejmowane decyzje. Mo¿na powiedzieæ, ¿e kaizen poszukuje dróg wspó³pracy, a nawet jest koncepcj¹ wspó³pracy,
zorientowan¹ na proces oraz sposób zarz¹dzania, a nie na ocenê ludzi na podstawie wyników, jakie osi¹gaj¹, ale wysi³ków, jakie wk³adaj¹ w proces zarz¹dzania.
Innym elementem kaizen, który zas³uguje na uwagê jest wykszta³cenie, stosowanie i udoskonalanie standardów. Ich obecnoœæ pozwala zauwa¿yæ problemy
i równie¿ je odpowiednio rozwi¹zaæ. A zatem, podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ,
¿e koncepcja kaizen ma bardzo du¿y wp³yw na udoskonalenie dzia³añ w ka¿dym
aspekcie funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Wprowadzaj¹c j¹ do ¿ycia organizacji i stosuj¹c siê do podstawowych zasad i regu³ firma mo¿e liczyæ m.in. na:
– dostrzeganie problemów i aktywne uczestnictwo pracowników w doskonaleniu procesów, zg³aszanie pomys³ów racjonalizatorskich,
– poprawê stosunków miêdzyludzkich i lepsz¹ komunikacjê.
– wy¿sz¹ jakoœæ przez standaryzowanie procesów, lepsz¹ przejrzystoœæ,
– poprawê jakoœci wytwarzanych produktów,
– zmniejszenie liczby pope³nianych b³êdów,
– redukcjê kosztów i eliminacjê marnotrawstwa, likwidacjê strat i braków,
– znaczne usprawnienie stanowiska pracy przez lepsze wykorzystanie powierzchni do pracy,
– lepsz¹ ergonomiê,
– zwiêkszenie wydajnoœci i efektywnoœci pracy,
– wzrost wydajnoœci maszyn i urz¹dzeñ,
– redukcjê czasu realizacji zamówienia,
– zachowanie ci¹g³oœci produkcji,
– zwiêkszenie bezpieczeñstwa,
– zadowolenie klienta.
Czynniki kulturowe wp³ywaj¹ na indywidualne zachowania, ale w ramach
koncepcji kaizen mo¿na na nie wp³ywaæ przez wprowadzenie i przedstawienie
celów organizacji, celów obszaru, zespo³u i pracowników, przez wyznaczenie odpowiednich standardów. Po ich ustaleniu wa¿nym kolejnym krokiem w kaizen
jest wyznaczenie odpowiednich mierników efektywnoœci dzia³añ kazein, takich
jak wskaŸniki oceny efektywnoœci ekonomiczno-finansowej, logistycznej, produk-
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cyjnej czy jakoœciowej. Aby móc je osi¹gn¹æ, wa¿ne jest przygotowanie i wdro¿enie narzêdzia do pomiaru efektywnoœci kaizen, którym jest audyt. Na jego podstawie przedsiêbiorstwo mo¿e zbudowaæ w³aœciwy plan rozwoju, jak równie¿
wskazaæ obszary do udoskonalenia i dobrze zarz¹dzaæ otoczeniem wielokulturowym.
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