
O możliwościach zastosowania filozofii LEAN  
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw rozma-
wiamy z Wojciechem Jędrzejewskim, prezesem zarządu
firmy Tisoft. 

Dla cze go stra te gie, któ re zo sta ły za pro jek to wa ne 

Dla Du żych firm, mia ły by być sto so wa ne w za rzą Dza niu mŚp

i czy w ogó le mo gą Do star czyć ko rzy Ści?

––––––––––

woj ciech Ję drze jew ski: Chciał bym roz po cząć cykl ar ty ku łów do -

ty czą cych prak tycz ne go za rzą dza nia pro ce sa mi w przed się bior stwie

za po mo cą stra te gii LE AN, któ ra od nio sła ogrom ny suk ces na świe -

cie. W ko lej nych ar ty ku łach omó wi my za rów no prak tycz ny przy kład

me to do lo gii wpro wa dza nia stra te gii, jak i kon kret ne za sto so wa nie

te go ty pu za rzą dza nia w przed się bior stwach z gru py MŚP. 

Na te mat stra te gii LE AN na pi sa no i po wie dzia no już ty le, że nie

ma sen su przy ta czać po raz ko lej ny opi sów, któ re mo że my prze czy -

tać np. w Wi ki pe dii. Dziś chciał bym się sku pić na wy od ręb nie niu 

kil ku tez wy ni ka ją cych z sa mej kon cep cji i prze ko nać czy tel ni ków, że

moż li we jest za sto so wa nie fi lo zo fii LE AN w sek to rze MŚP. Za cznę

od te go, że w każ dej fir mie po win ni śmy sto so wać za sa dę: ni gdy nie

jest tak do brze, aby nie mo gło być le piej. Ko re spon du je ona z za sa -

dą cią głe go do sko na le nia, a z tej wy ni ka po trze ba usta wicz ne go przy -

glą da nia się pro ce som i me to dom ich re ali za cji. To dą że nie do do sko -

na ło ści mu si być pod sta wo wą prze słan ką dzia ła nia przed się bior stwa.

Na sza fir ma na pierw szy plan wy su wa za rzą dza nie ludź mi w pro-

ce sie pra cy, po nie waż uwa ża my, że jest to pod sta wo wy skład nik,

w któ rym po wsta ją wszel kie go ro dza ju mo der ni za cje i opty ma li za -

cje, a tak że pro ble my. Pro ces pra cy – ja ki by nie był – po za 100 proc.

au to ma ty za cją skła da się z du żej ilo ści in for ma cji po gru po wa nej

w po le ce nia, nor my, in for ma cje, do ku men ty, zda rze nia, pro ce du ry, 

re cep tu ry itp. Wszyst ko to ma po wo do wać pre cy zyj ne „ste ro wa nie”

ludź mi w spo sób naj mniej po dat ny na po wsta nie prze kła ma nia

w ko mu ni ka cji. 

W ce lu wy ja śnie nia mo de lu chciał bym po rów nać pra cow ni ka

do wie lo za da nio we go in te li gent ne go sys te mu wy ko naw cze go. I tu

za czy na ją się ko rzy ści oraz nie ste ty pro ble my. Od sys te mu, któ ry ma

pre cy zyj nie wy ko ny wać jed no znacz nie zin ter pre to wa ne po le ce nia,

nie wy ma ga my in te li gen cji. Ma on dzia łać po wta rzal nie i pre cy zyj -

Korzyści dla MśP

Strategia LEAN w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
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nie – to wszyst ko. No tak, ale czło wiek tu jak -

by nie pa su je. Za wsze bę dzie miał swo ją in -

ter pre ta cję na wet naj prost szych po le ceń,

ule gnie roz ko ja rze niu i nie utrzy ma stan dar -

dów wy ko ny wa nia po wta rzal nych mo no ton -

nych czyn no ści. Mo że my spoj rzeć na for ma -

cje zmi li ta ry zo wa ne, gdzie każ de po le ce nie

pod nie sio no do ran gi pro ste go zro zu mia łe -

go roz ka zu wła śnie po to, aby „wy łą czyć”

in dy wi du al ną in ter pre ta cję w ce lu uni fi ka cji

dzia ła nia. Iden tycz nie jest w przy pad ku two -

rze nia pro gra mów kom pu te ro wych, gdzie

roz ka zu je my kom pu te ro wi wy ko nać po je -

dyn czą ko men dę, czy li roz kaz. Nie każ dy jed -

nak chce w ta kiej at mos fe rze pra co wać, po -

nad to stwo rze nie ta kie go „ko du” ste ro wa nia

w fir mie jest bar dzo kosz tow ne i nie za wsze

uza sad nio ne. 

W sprzecz no ści z po wyż szym sto ją ocze -

ki wa nia, któ re sta wia my pra cow ni kom w fir -

mach. Po za spraw nym wy ko ny wa niem ma nu -

al nie skom pli ko wa nych czyn no ści spo dzie wa-

my się, że czło wiek uży je swo jej in te li gen cji

i za re agu je na błę dy lub sy tu acje nie stan dar -

do we, że bę dzie „prost szy w ste ro wa niu”

i w koń cu, że bę dzie do strze gał moż li wo ści

opty ma li za cji ist nie ją ce go sys te mu. Jak wi -

dać po ze sta wie niu, jed no stoi w sprzecz no -

ści z dru gim.

Oka zu je się, że czło wiek po trze bu je cze -

goś wię cej, aby sku tecz nie i mo zol nie wy ko -

ny wać na wet naj prost sze czyn no ści. Ja kiś

we wnętrz ny głos mó wi nam, że mo gę być

na wet naj mniej szym try bi kiem w ogrom nej

ma szy nie, ale wszy scy wie dzą, ja ki je stem

waż ny. To jest we wnętrz na mo ty wa cja, z któ -

rą da na oso ba przy cho dzi do pra cy i któ rą

po win ni śmy za cho wać i nie tłu mić.

Wy da wać by się mo gło, że pie nią dze,

któ re są wy na gro dze niem za pra cę wy star -

czą, aby pod trzy mać efekt mo ty wa cji. Mo im

zda niem nie do koń ca. Oczy wi ście są one

bar dzo waż ne, bo w ce lu ich za ro bie nia spo -

ty ka my się w miej scu pra cy. Jed nak z mo je -

go wie lo let nie go do świad cze nia w kon stru -

owa niu sys te mów re je stra cji i kon tro li

pro ce su pra cy wy ni ka, że to nie wszyst ko.

Ow szem, do brze skon stru owa ny sys tem re -

je stra cji pra cy zdzia ła wie le, jed nak nie wes -

prze on czło wie ka, któ ry ocze ku je nie jed no -
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krot nie przy kła du, że się uda, przy wódz twa i men to rin gu. Mó wi my tu o pod trzy ma niu za an -

ga żo wa nia pra cow ni ka, o wska za niu, że wie my, iż jest waż ny w na szej or ga ni za cji.

jak więc po go Dzić trak to wa nie z sza cun kiem pra cow ni ków 

ze sta wia niem wy ma gań re ali zu ją cych ce le fir my? 

––––––––––

w. J.: Wła śnie dla te go roz ma wia my o stra te gii LE AN. Z ko niecz no ści mu si my się sku pić

na przy pad ku, kie dy fir ma już dzia ła i na szym ce lem jest jej mo der ni za cja. Z po wyż sze go tek -

stu wy ni ka, że od dzia ły wa nie na czło wie ka nie mo że po le gać na pro stym me cha ni zmie ki ja

i mar chew ki. Po trzeb na jest jesz cze idea, któ ra kon so li du je i mo ty wu je lu dzi, aby wy ko ny -



wa li swo je za da nia w jak naj lep szy, za an ga żo wa ny spo sób. W swo -

jej prak ty ce wi dzia łem już wie le dzia łań po dej mo wa nych w ce lu

uspraw nie nia, zop ty ma li zo wa nia pro ce sów. Szko le nia so bie, a prak -

ty ka szła obok. Po za koń cze niu pro ce su szko leń zmia ny nie by ło.

W kli nicz nym przy pad ku wpro wa dze nia zmia ny na si łę z dwu dzie sto -

oso bo wej za ło gi po zo sta ły dwie oso by. Lu dzie prze ciw dzia ła ją zmia -

nom, do pó ki ich nie zro zu mie ją.

Do tej po ry pre zen to wał pan po gląD, że naj waż niej sza 

jest kon tro la. ti soft jest pro Du cen tem opro gra mo wa nia

Do sku tecz nej kon tro li pra cy. czy coŚ się zmie ni ło? 

––––––––––

w. J.: Już wy ja śniam. Z punk tu wi dze nia uję cia w licz by i za cho -

wa nia obiek ty wi zmu oce ny pra cy oraz re je stra cji prze bie gu pro ce su

(usłu gi, po wsta nia pro duk tu) kon tro la jest naj waż niej sza. Sam sys -

tem kon tro li to jed nak za ma ło, aby osią gnąć naj lep sze re zul ta ty

w sku tecz no ści dzia ła nia fir my, w któ rej pra cu ją lu dzie. Jak roz ma -

wia li śmy wcze śniej, czło wiek po sia da do syć skom pli ko wa ny mo del

ste ro wa nia i utrzy ma nia w ru chu, dla te go mu si my to uwzględ niać

w au to ma ty za cji za rzą dza nia.

czy li chce pan jeD nak au to ma ty zo wać za rzą Dza nie 

pra cow ni ka mi?

––––––––––

w. J.: Oczy wi ście, wła śnie na ten te mat roz ma wia my. Ale nie

chcę te go ro bić w spo sób bez dusz ny, ska za ny na ogrom ny opór ze

stro ny pra cow ni ków. Nie mo że my sta wiać pra co daw cy w ro li złe go

nad zor cy, a pra cow ni ka w ro li po dej rza ne go. Po środ ku jest sys tem,

któ ry mu si być sku tecz ny i obiek tyw ny. Sys tem to nie tyl ko pro gram

kom pu te ro wy. To ca łe śro do wi sko pra cy od zwier cie dla ją ce okre ślo -

ny mo del współ pra cy lu dzi i ma szyn we wnątrz or ga ni za cji w ce lu

osią gnię cia wspól nych ko mer cyj nych ce lów. Ta kie śro do wi sko mu si

za wie rać wszyst kie po trzeb ne ele men ty (sprzęt, opro gra mo wa nie,

umo wy), ale przede wszyst kim mu si po wstać w opar ciu o pre cy zyj -

ny mo del dzia ła nia. We szli śmy w okres od da le nia za wo do we go,

pra cy zdal nej, zdal ne go szkol nic twa. Ta sy tu acja sa ma w so bie po -

wo du je wie le fru stra cji za rów no pra co daw ców, jak i pra cow ni ków,

wy kła dow ców i uczniów. Obec nie sys te my de le ga cji za dań i re je stra -

cji ich wy ko na nia mu szą być bar dziej dys kret ne, przy ja zne dla oby -

dwu stron, a jed no cze śnie sku tecz ne. Chce my to osią gnąć two rząc

no wy, do sta tecz nie spraw ny stan dard ko mu ni ka cji. I tu bar dzo waż -

ne jest za cho wa nie upraw nień, sys te mo we chro nie nie in te re sów

oby dwu stron. Moż na ta ki efekt uzy skać wzo ru jąc się na naj lep szych

me to dach, któ re za wie ra wła śnie stra te gia LE AN. Wraz z na szy mi

eks per ta mi, mię dzy in ny mi Je rzym Fiu kiem, któ ry z suk ce sem przez

wie le lat pra co wał dla To yo ta Mo tor Po land, opra co wa li śmy me to do -

lo gię wpro wa dza nia i dzia ła nia LE AN w przed się bior stwach MŚP. Wy -

pra co wa ne za sa dy uwzględ ni li śmy obec nie w na szym sys te mie Work

Ma na ger ERP. Na stęp ny krok to współ pra ca ze szkol nic twem wyż -

szym, gdzie pro jekt zo stał za pre zen to wa ny i jest we ry fi ko wa ny.

Obec nie uru cha mia my pro jekt pi lo ta żo wy z udzia łem kil ku firm.

Po wy ska lo wa niu po ja wi się go to wy pro dukt. W na stęp nych ar ty ku -

łach chciał bym po roz ma wiać już o kon kret nym za sto so wa niu.

mo że ja kiŚ za chę ca ją cy szcze gół?

––––––––––

w. J.: Do syć kon tro wer syj na te za, któ rą po sta wi li śmy, mó wi, że

naj więk sze wspar cie, któ re uzy sku je my przy wdra ża niu LE AN w fir -

mie, po cho dzi od han dlow ców… Oczy wi ście przy za sto so wa niu od -

po wied nich na rzę dzi.

Dzię ku ję za roz mo wę – z na Dzie ją na za po wia Da ną 

kon ty nu ację te ma tu.

––––––––––
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WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI: WESZLIŚMY W OKRES ODDALENIA 

ZAWODOWEGO, PRACY ZDALNEJ, ZDALNEGO SZKOLNICTWA. TA SYTUACJA 

SAMA W SOBIE POWODUJE WIELE FRUSTRACJI ZARÓWNO PRACODAWCÓW, 

JAK I PRACOWNIKÓW, WYKŁADOWCÓW I UCZNIÓW. OBECNIE SYSTEMY 

DELEGACJI ZADAŃ I REJESTRACJI ICH WYKONANIA MUSZĄ BYĆ BARDZIEJ

DYSKRETNE, PRZYJAZNE DLA OBYDWU STRON, A JEDNOCZEŚNIE SKUTECZNE.

CHCEMY TO OSIĄGNĄĆ TWORZĄC NOWY, DOSTATECZNIE SPRAWNY 

STANDARD KOMUNIKACJI. I TU BARDZO WAŻNE JEST ZACHOWANIE 

UPRAWNIEŃ, SYSTEMOWE CHRONIENIE INTERESÓW OBYDWU STRON. 

MOŻNA TAKI EFEKT UZYSKAĆ WZORUJĄC SIĘ NA NAJLEPSZYCH METODACH,

KTÓRE ZAWIERA WŁAŚNIE STRATEGIA LEAN


