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Streszczenie: Celem artykułu jest wyodrębnienie cech wspólnych pracy w zespołach 8 

samodoskonalących się do metod stosowanych w Systemie Produkcyjnym Toyoty. W 9 

opracowaniu scharakteryzowano  System Produkcyjny Toyoty zwracając uwagę na jego 10 

najważniejsze elementy. Odnosząc się do Manifestu Agile opisano również podstawy metod 11 

zwinnych. Zespół samodoskonalący się został opisany na bazie zespołu scrumowego. 12 

Następnie dokonano porównania cech zespołu scrumowego oraz pracowników Toyoty. 13 

Szczegółowo opisano rolę lidera, samodoskonalenia, zwiększenia efektywności oraz 14 

określenia ram czasowych w obydwu przypadkach. Uzyskane wnioski pozwoliły na 15 

wyodrębnienie wielu cech wspólnych obu systemów. 16 

Słowa kluczowe: Agile, zespoły samodoskonalące, System Produkcyjny Toyoty. 17 

 18 

SELFORGANIZATING TEAMS IN CONTECST OF TOYOTA 19 

PRODUCTION SYSTEM 20 

 21 

Abstract: The article presents the similarities of work in selfimproving teams to the methods 22 

used in the Toyota Production System. The Toyota Production System was characterized by 23 

its most important elements. The basics of agile methods are also described, referring to the 24 

Agile Manifesto. Scrum team was described as an examle of Selfimroving team. Then the 25 

features of the Scrum team and Toyota employees are compared. The role of the leader, self-26 

improvement, increase of efficiency and timeframe in both cases are described in detail. The 27 

findings that were deduced, presented many similar features for both systems. 28 
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1. Wprowadzenie 1 

Szybko zmieniające się technologie, nieprzewidywalne warunki rynku światowego 2 

zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania nowych technik zarządzania zespołami oraz 3 

kierowania przedsiębiorstwem. Tradycyjne modele wytwarzania produktów, takie jaki 4 

metoda Waterfall (Kaczor, 2014), nie sprawdzają się w procesach wymagających 5 

kreatywności, a także branżach, w których zmiana wymagań konsumentów może nastąpić w 6 

trakcie tworzenia produktu. Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie podejścia 7 

zupełnie odmiennego, opartego na pozyskiwaniu wiedzy w procesie empirycznym. Zespoły 8 

projektowe i organizacje działające w ten sposób są nazywanie Złożonymi Systemami 9 

Adaptacyjnymi (Kaczor, 2014). Sposób prowadzenia projektu jest adaptacyjny, ponieważ 10 

osoby zaangażowane w projekt muszą dostosowywać się do zaistniałych zmian. Złożoność 11 

tego podejścia polega na personalizacji produktu oraz na fakcie, że w chwili rozpoczęcia 12 

pracy ostateczny kształt projektu nie jest znany i zależy od klienta. 13 

2. System Produkcyjny Toyoty- charakterystyka 14 

System Produkcyjny Toyoty (TPS, Toyota Production System) to zbiór metod zarządzania 15 

opracowywanych firmie Toyota od początku XX w.. Obejmuje on nie tylko narzędzia służące 16 

do sprawnego kierowania przedsiębiorstwem, ale również całą filozofię i kulturę firmy, czyli 17 

ogół wyznawanych wartości przez jej pracowników. System koncentruje się na organizacji 18 

produkcji i logistyki, wliczając w to pozytywne relacje z dostawcami i klientami. Głównym 19 

celem TPS jest zwiększanie wydajności dzięki ograniczeniu marnotrawstwa. Jest to osiągane 20 

poprzez stosowanie różnych narzędzi takich jak np. szczupłe procesy, czy filozofia kaizen (z 21 

jęz. jap. "dobra zmiana") (Maurer, 2016). Podstawowymi założeniami filozofii Toyoty są 22 

szacunek dla drugiego człowieka oraz ciągłe doskonalenie (Liker, 2018; Liker, and Convis, 23 

2012; Liker, and Hoseus, 2016). 24 
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 1 
Rysunek 1. Model Drogi Toyoty. Adapted from: “Kultura Toyoty. Serce I dusza filozofii Toyoty” 2 

by J. Liker, and M. Hoseus. Copyright 2016 by MT Bizes. 3 

3. Agile Development- podstawowe założenia 4 

Podstawy metodyki Agile zostały utworzone w 2001 r.  kiedy grupa 17 osób zajmujących 5 

się budową systemów informatycznych opublikowała Agile Manifesto for Software 6 

Development. Jest to spis podstawowych wartości jakimi należy kierować się podczas 7 

wytwarzania oprogramowania, a zarazem kryterium klasyfikowania metody jako zwinnej 8 

(Kaczor, 2014). 9 

Pierwszy punkt manifestu mówi o tym,  że ludzie i ich interakcje są ważniejsze od 10 

procedur i narzędzi jakimi wykonywana jest praca (ONZ, 13.11.2019). Ludzie powinni być 11 

głównym zasobem firmy. Wykwalifikowana kadra jest w stanie rozwiązywać problemy i 12 

wytwarzać produkty, a dzięki sprawnej komunikacji jest w stanie wykonywać swoją pracę 13 

efektywnie. Procedury i narzędzia powinny być jedynie czynnikami wspomagającymi i 14 

przyśpieszającymi pracę. 15 

Według autorów dokumentu bardziej liczy się „działające oprogramowanie od 16 

szczegółowej dokumentacji” (ONZ, 13.11.2019). Oznacza to, że wytworzenie gotowego 17 

produktu, który posiada wartość rynkową, powinno być ważniejsze od przygotowania 18 

kompletnej, szczegółowej dokumentacji. Najważniejsze są efekty pracy a nie jej opis. 19 

Współpraca z klientem powinna być ważniejsza dla przedsiębiorcy niż negocjowanie z 20 

nim umów (ONZ, 17.11.2019). Podpisanie bardziej elastycznej umowy i ciągła współpraca z 21 

klientem gwarantuje, że zleceniodawca będzie zadowolony z efektu końcowego.  22 

Dzięki zwinnemu podejściu można dopasowywać się do zmieniających się potrzeb rynku 23 

w trakcie tworzenia produktu (ONZ, 13.11.2019). Reagowanie na zmiany powinno być 24 

ważniejsze od realizacji założonego projektu. Nie należy jednak rezygnować z planowania 25 
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całkowicie, ponieważ planując jesteśmy w stanie określić zakres pracy oraz odkryć możliwe 1 

problemy. 2 

 Podstawowymi zaletami metod zwinnych jest empiryczne podejście, klarowność procesu 3 

oraz „płynne” dostosowywanie się do bieżącej sytuacji. Pomimo tego, że najczęściej zwinne 4 

podejście jest kojarzone ze Scrumem, to istnieją również inne metody postępowania i 5 

frameworki. Są to m.in. Lean Software Development, Programowanie Ekstremalne oraz 6 

Crystal. Wszystkie te systemy są oparte na Manifeście Agile, ale adaptują również wartości i 7 

metody zaczerpnięte z Lean Manufactoring, TPS oraz Kanban ( z jęz. jap. spis widoczny) 8 

(Szwedzka, Lubiński 2015). W artykule zwinne podejście w zespołach samodoskonalących 9 

zostanie przedstawione na podstawie frameworku Scrum (Kaczor, 2016; ONZ, 10.11.2019) 10 

3.1. Opis metodologii Scrum 11 

Scrum to ramy postępowania, które pomagają wytwarzać skomplikowanie produkty w 12 

sposób efektywny. Celem zespołów jest  osiągnięcie Przyrostu, czyli gotowego produktu w 13 

czasie jednego Sprintu, trwającego co najwyżej miesiąc. Członkowie zespołu sami ustalają 14 

definicję „gotowości produktu” oraz zadania do wykonania na dany sprint. Zespoły 15 

Scrumowe składają się z Grupy Deweloperskiej, Scrum Mastera (SM) oraz Właściciela 16 

Produktu. Ograniczenie liczby osób w zespole (3-9 osób) oraz wprowadzenie tylko trzech ról 17 

powoduje ułatwienie komunikacji między członkami. Ważnymi Wydarzeniami są Daily 18 

Scrumy - mają charakter codziennych, piętnastominutowych, stojących spotkań podczas, 19 

których omawiane jest jaka praca została wykonana, jakie wystąpiły problemy oraz plany na 20 

dany dzień. Retrospektywa Sprintu to wydarzenie podczas, którego analizowane są wszystkie 21 

zdarzenia oraz problemy, które zaszły w czasie jednego cyklu oraz podsumowywany jest cały 22 

proces wytwarzania danego Przyrostu. Jednym z artefaktów Scrum jest Rejestr Produktu, 23 

gdzie zapisywane są wszystkie rzeczy, które należy zrobić dla produktu, jest on ciągle 24 

modyfikowany, zawiera całą historię tworzenia produktu wraz z błędami, które wystąpiły. 25 

Zespoły Scrumowe zdobywają swoją wiedzę o procesie empirycznym, co pozwala im lepiej 26 

dopasowywać się do zmieniających się potrzeb rynku (ONZ,2015; ONZ, 13.11.2019).  27 

4.  Porównanie cech pracy w Scrum oraz TPS 28 

System Produkcyjny Toyoty był jednym z czynników, które zainspirowały Jeffa 29 

Schuterlanda do stworzenia podstaw Scrum (Kaczor, 2016; ONZ,17.11.2019). Jest więc 30 

naturalne, że oba te systemy postępowania mają wiele wspólnego. Począwszy od roli jaką 31 

przyjmuje Scrum Master oraz kierownik na linii produkcyjnej TPS, którzy pełnią rolę 32 
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naturalnych liderów wspomagających i motywujących zespół, niż stereotypowych nadzorców 1 

procesu (ONZ, 27.07.2016)   2 

Scrum Master jest w niektórych publikacjach nazywany „usłużnym liderem” (Kaczor, 3 

2016), co bardzo dobrze oddaje charakter jego roli w zespole. Oznacza to, że pomimo roli 4 

menedżera zespołu SM, nie przydziela zadań, ani nie zarządza pracą. Jest odpowiedzialny za 5 

zapewnienie Deweloperom (członkom zespołu) odpowiedniego środowiska do pracy, 6 

materiałów, usuwanie przeszkód napotkanych podczas procesu wytwórczego. Pilnuje 7 

również, aby Zespół Deweloperski miał jasno określone cele, jak również rozumiał sposób 8 

postępowania w Scrum. Istotną rolą Scrum Mastera jest również motywowanie i wspieranie 9 

członków zespołu (Kaczor, 2016; ONZ, listopad 2017)).  10 

Szczupłe przywództwo, realizowane  w zakładach Toyoty, zakłada, że zarządzającym jest 11 

osoba, która potrafi zaangażować pracowników oraz sprawić, aby umieli oni samodzielnie 12 

rozwiązywać dowolne problemy oraz zachęcali do tego samego współpracowników. Lider 13 

posiada zarówno kompetencje miękkie, które pomagają mu w tworzeniu relacji, jak również 14 

potrafi posługiwać się narzędziami lean. Kierownicy pracujący w TPS są odpowiedzialni nie 15 

tylko za wytworzenie jak największego zysku przy jednoczesnej eliminacji marnotrawstwa, 16 

ale również za tworzenie i rozpowszechnianie Kultury Toyoty. Kultura firmy jest to sposób w 17 

jaki pracownicy myślą i postępują. Jest ona zakorzeniona w podstawowych wartościach 18 

wyznawanych przez Toyotę – szacunek do ludzi i dążenie do ciągłego rozwoju (Linker, and 19 

Convis, 2012).  20 

Tabela 1. 21 
Podstawowe cechy wspólne liderów pracujących w systemie Scrum i TPS 22 

Lp. 
Cechy wspólne liderów 

Scrum Master kierownik pracujący w TPS 

1 

Współpracuje z Zespołem Deweloperskim 

oraz wspiera go w samodzielnym 

podejmowaniu decyzji. 

Pracuje na poziomie gemba (z jęz. jap. miejsce 

wykonywania pracy), aby dokładnie zrozumieć 

faktyczną sytuację. Zachęca pracowników do 

samodzielnej identyfikacji problemów oraz ich 

rozwiązywania. 

2 

Coaching Zespołu Deweloperskiego w 

zakresie w zakresie wykorzystania zasad 

samoorganizacji i międzyfunkcyjności. 

Coaching pracowników w zakresie 

samodoskonalenia (z jęz. jap. kaizen). 

3 
Pilnuje aby wszyscy członkowie zespołu 

rozumieli framework Scrum. 

Przekazywanie wartości płynących z Kultury 

Toyoty. 
Note: opracowanie własne 23 

Pracownicy Toyoty z działu HR (ang. human resources) wierzą, że tylko będąc w miejscu 24 

gdzie w rzeczywistości odbywa się produkcja (na poziomie gemba) można zaobserwować 25 

błędy i je wyeliminować. Wiąże się to z jednym z podstawowych pojęć wykorzystywanych w 26 

Toyocie czyli genchi genbutsu, co oznacza przyjdź i zobacz. Dzięki ciągłej obserwacji i 27 

natychmiastowej eliminacji problemów firma może ciągle się doskonalić (Tabela 1) (Liker, 28 

and Hoseus, 2016). 29 
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Każdy  samodoskonalący się, zwinny zespół powinien dążyć do efektywnego 1 

rozwiązywania problemów, czyli ciągłej poprawy w procesie uczenia się. Dostosowywanie 2 

się do bieżącej sytuacji oraz potrzeb rynku pozwala na tworzenie produktów 3 

konkurencyjnych, a co za tym idzie osiąganie większych zysków.  4 

Filarami Scruma są przejrzystość, inspekcja oraz adaptacja (ONZ, 2019.11.13). 5 

Adaptacja, polega na dopasowywaniu się do bieżących warunków. Osiąga się ją między 6 

innymi poprzez nieustanne powtarzanie cyklów: Sprawdź- Zadziałaj- Zaplanuj - Wykonaj. 7 

Adaptacja oparta jest na cyklu Deminga pomagającym kontrolować zmiany zachodzące w 8 

czasie trwania  danej iteracji czasowej (ONZ,19.02.2018). 9 

Inspekcja, czyli kolejny filar Scruma, pozwala na znalezienie odchyleń od normy oraz 10 

zastosowanie odpowiednich metod ich usunięcia. Powinna być wykonywana na tyle często, 11 

aby umożliwić wykrywanie problemów na wczesnym stadium procesu, jednocześnie nie 12 

zakłócając przebiegu zdarzeń. Inspekcja dokonywana jest poprzez Daily Scrumy, 13 

Retrospektywe Sprintu oraz prowadzenie Rejestru Produktu.  14 

Przejrzystość procesu jest konieczna, aby praca była wykonywana płynnie oraz bez 15 

przestojów spowodowanych brakiem koniecznych informacji. Wszyscy członkowie zespołu 16 

muszą być informowani o wszystkich dokonywanych zmianach, sami ustalają definicję 17 

Przyrostu, Gotowości Produktu oraz przydzielają sobie zadania do wykonania. Przejrzystość 18 

procesu jest niezbędna, aby proces przebiegał wydajnie, w najbardziej efektywny sposób. 19 

Spełnienie tego warunku przyczynia się do skrócenia czasu potrzebnego na wykonanie 20 

zadania.  Przejrzystość procesu jest też podstawą TPS, ponieważ usprawnia przebieg procesu 21 

produkcyjnego,  a co za tym idzie zmniejsza marnotrawstwo. Często dla spełnienia warunku 22 

Przejrzystości stosuje się zarządzanie wizualne. Zarówno w TPS jak i Scrum stosuje się 23 

tablice kanbanowe. Zawierają one informacje na temat procesu i w najprostszej postaci są 24 

podzielone na trzy części: Do zrobienia, W trakcie, Zrobione (Stoller, 2015). Dzięki prostemu 25 

systemowi można szybko zorientować się na jakim etapie procesu jest zespół. 26 

Zarówno wykorzystując procesy zwinne jak i lean manufactoring jednym z niezbędnych 27 

zagadnień jest określenie ram czasowych danego procesu. Jest to niezbędne, aby wytwarzanie 28 

produktu odbywało się efektywnie. Wydajność procesu jest czynnikiem zmniejszającym 29 

marnotrawstwo czasu, a regularność pomaga w śledzeniu postępów oraz wykrywaniu 30 

zachowań odbiegających od normy.  31 

Wszystkie Wydarzenia w Scrum mają  określone ramy czasowe, których nie można 32 

zmieniać w trakcie trwania danego cyklu (Sprintu). Takie podejście kształtuje zespół 33 

zdyscyplinowany, nastawiony na osiągnięcie celu. Ustalenie ram czasowych sprzyja też 34 

szybkiemu podejmowaniu decyzji. 35 

 Podobny mechanizm, chronometraż, jest wykorzystywany w Lean Manufacturing. Polega 36 

on na ustaleniu czasu potrzebnego na wykonanie konkretnej operacji (ONZ, 17.11.2019). 37 
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Pomaga to ustalić normy oraz  rozpoznać zachowania odbiegające od przyjętych standardów. 1 

Prowadzi do zmniejszenia marnotrawstwa czasu. 2 

Zarówno zespoły Scrumowe jak i pracownicy Toyoty w swoim działaniu kierują się 3 

szacunkiem do ludzi (Liker, and Hoseus, 2016). Szacunek odnosi się zarówno do 4 

pracowników, jak i partnerów. Ludzi należy motywować ich do ciągłego rozwoju, rzucać im 5 

wyzwania oraz pomagać im.  6 

5. Podsumowanie  7 

Praca w zespole samodoskonalącym oraz Systemie Produkcyjnym Toyoty mają wiele 8 

cech wspólnych. Obydwa systemy jako nadrzędny cel stawiają sobie ciągłe doskonalenie. 9 

Usprawnienie procesu jest dokonywane poprzez dostosowywanie się do bieżącej sytuacji oraz 10 

eliminację problemów, rozwiązywanych poprzez wizualizację. Zarówno zespoły scrumowe 11 

jak i pracownicy Toyoty doświadczenie zdobywają na drodze empiryzmu. Rola kierownictwa 12 

w tworzeniu sprawnie działającego zespołu jest w obu przypadkach nieoceniona. Liderzy nie 13 

tylko kształtują kulturę organizacyjną, ale również zachęcają do rozwoju i rozwiązywania 14 

problemów. Dzięki zarządzaniu wizualnemu oraz narzędziom takim jak Kanban są w stanie 15 

szybko wykrywać oraz eliminować błędy. Praca w zespołach samodoskonalących oraz w 16 

Systemie Produkcyjnym Toyoty prowadzi również do zmniejszenia marnotrawstwa czasu 17 

poprzez wprowadzanie ram czasowych określonych procesów. Określony czas wykonywania 18 

procesów oraz przejrzystość zwiększają efektywność pracy. Ze względu na obecność w 19 

miejscu wytwarzania produktu (gemba) przywódcy są zorientowani w bieżącej sytuacji.  20 

Praca zespołowa jest możliwa jedynie wśród ludzi, którzy się szanują. 21 
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