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Zasady Lean Management w działalności usługowej 

Streszczenie

Lean Management jest już często stosowane w przedsiębiorstwach przemysło-
wych. Zyskało ono popularność dzięki szczególnym wynikom osiąganym przez 
jego zastosowanie. Jednak w usługach stosowanie Lean nasuwa wiele pytań i wąt-
pliwości. Celem artykułu jest wskazanie koniecznych dostosowań zasad obowiązu-
jących w Lean do działalności usługowej. Artykuł ma charakter analityczno-kon-
cepcyjny i opiera się na studiach światowej literatury przedmiotu. Określono w nim 
kluczowe wyzwania wiążące się z stosowaniem Lean w usługach, należą do nich: 
1) kultura organizacyjna, która jest filarem Lean powinna być poszerzona o ujęcie 
usługowe, 2) strumień wartości musi uwzględnić działania realizowane przez klien-
tów, 3) zagadnienie marnotrawstwa powinno być poszerzone o jego nowe znacze-
nia typowe dla usług, 4) standaryzacja wymaga nowego ujęcia uwzględniającego 
specyfikę usługową, 5) narzędzia Lean, szeroko rozpowszechnione w tym podej-
ściu, wymagają przepracowania i opracowania nowych.

Słowa kluczowe: Lean Management, Lean Service, zasady Lean, usługi, współ-
produkcja usług.

Kody JEL: L80, L23

Wstęp

Metodyka Lean Management jest już szeroko rozpowszechniona na całym świecie 
wśród przedsiębiorstw o profilu produkcyjnym. Ta popularność ma swoją przyczynę przede 
wszystkim w skali efektów biznesowych osiąganych przez przedsiębiorstwa, które skutecz-
nie wdrożyły metodykę Lean. Lean Management ma swoje źródła w japońskim przemyśle 
motoryzacyjnym, w którym rozwijano to podejście przez wiele lat. Kiedy japońskie firmy 
zaczęły osiągnąć ponadprzeciętne wyniki konkurencyjne i finansowe, Lean stał się przed-
miotem zainteresowania wielu firm przemysłowych na całym świecie. Osiągane korzyści 
sprawiły, że metodyka Lean zaczęła być przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw 
z sektora usług. W literaturze zwraca się jednak uwagę, że badania nad Lean w usługach są 
dopiero we wczesnej fazie, ponadto stwierdza się, że mimo niekwestionowanej przydatno-
ści Lean nie jest możliwe bezpośrednie przeniesienie zasad Lean wypracowanych w sferze 
przemysłu do usług ze względu na fundamentalne różnice pomiędzy wytwarzaniem wyro-
bów a świadczeniem usług (Gupta i in. 2016).

Mając na względzie potencjalnie duże znaczenie metodyki Lean dla rozwoju przedsię-
biorstw usługowych, w opracowaniu celem jest zidentyfikowanie kluczowych dostoso-
wań w zasadach Lean, gdy owe zasady są odniesione do warunków organizacji usługowej. 
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Określając niezbędne zmiany na poziomie zasad Lean Management wskazano też pytania 
oraz wątpliwości, które powinny być przedmiotem dalszych prac badawczych, a także prac 
aplikacyjnych, jeśli chodzi o narzędzia praktyczne, które będą mogły być zastosowane w or-
ganizacjach usługowych podczas transformacji Lean oraz podczas doskonalenia operacji 
usługowych.

Artykuł przyjmuje koncepcyjno-analityczne podejście badawcze. Schemat badawczy 
polega na analizie wybranych zasad Lean w ujęciu przemysłowym i konfrontowaniu ich 
z wiedzą nt. specyfiki usług oraz charakterystyki procesu świadczenia usług. Schemat ten 
pozwoli na określenie dostosowań w zasadach Lean Management oraz wyzwań badawczych 
i koniecznych prac aplikacyjnych. Studium opiera się na szerokim przeglądzie dorobku li-
teratury z zakresu Lean, w szczególności Lean Thinking i Lean Management, a także Lean 
Manufacturing i Lean Production, a także dorobku z zakresu usług, w tym nauki o usługach, 
zarządzania usługami i marketingu usług. 

Lean Management w przemyśle i w usługach

Cusumano (1988) przeanalizował wskaźniki produktywności osiągane przez najwięk-
szych producentów samochodów w Stanach Zjednoczonych i Japonii począwszy od lat 50. 
ubiegłego stulecia, kiedy to japońskie firmy motoryzacyjne rozpoczęły tworzenie swoich 
oryginalnych systemów produkcyjnych. Według danych, które zaprezentował ten autor 
w połowie lat 50. Toyota potroiła wskaźnik produktywności mierzony liczbą wyprodukowa-
nych aut na jednego zatrudnionego w fabryce w ciągu zaledwie trzech lat, dzięki temu osią-
gnięciu jej produktywność stała się większa niż u Forda − ówczesnego światowego lidera 
branży motoryzacyjnej. W 1985 roku (ostatnim z 30 lat analizowanych przez autora) liczba 
wyprodukowanych samochodów na jednego zatrudnionego u najważniejszych światowych 
producentów przedstawiała się następująco: Toyota – 60 szt., Nissan – 42 szt., General 
Motors – 11 szt., Ford – 15 szt. (Cusumano 1988). Przedstawione wskaźniki pokazują, jak 
olbrzymią przewagę w produktywności osiągnęli japońscy producenci, w szczególności 
Toyota, dzięki metodyce Lean. Oprócz nadzwyczajnego poziomu produktywności, system 
produkcyjny Toyoty charakteryzuje się ponadprzeciętnym poziomem jakości produkcji − 
stosunek liczby wad w wyrobach gotowych między Toyotą a zachodnimi producentami sa-
mochodów wynosi jak 1 do 100 (Piercy, Rich 2009). Dane te stanowią silną zachętę do 
zgłębiania „tajemnicy” Lean Management oraz szerokiego stosowania zasad Lean w przed-
siębiorstwach.

Szczególne miejsce w dorobku wiedzy o Lean Management ma pięć zasad Lean sformu-
łowanych przez Womacka i Jonesa (1996): 1) należy dokładnie ustalić i zrozumieć wartość 
dla produktu, 2) należy zidentyfikować strumień wartości, 3) przepływ strumienia wartości 
powinien byś płynny i szybki, 4) należy wprowadzić system wyciągający, oraz 5) wszyscy 
w przedsiębiorstwie powinni nieustannie dążyć do doskonałości. Dużą popularność w lite-
raturze zyskało również czternaście zasad Toyoty sformułowane przez Likera (2005), które 
są ułożone w czterech grupach: 1) długoterminowa filozofia prowadzenia biznesu, 2) odpo-
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wiednie prowadzenie strumienia procesów organizacyjnych, 3) rozwój pracowników oraz 
partnerów przedsiębiorstwa, 4) ciągłe rozwiązywanie problemów. 

Badacze dowodzą, że wśród menadżerów z branż usługowych zainteresowanie Lean, 
a także metodami Lean, które mogłyby być zastosowane w usługach ciągle wzrasta (Suárez-
Barraza i in. 2012). Badania dotyczące Lean są najczęściej lokowane w: usługach medycz-
nych, finansowych, lotniczych, a także w hotelarstwie i gastronomii. Nie oznacza to jednak 
bynajmniej, że w wymienionych branżach metodyka Lean jest powszechnie stosowana. 
Badania przyjmują bowiem ujęcia fragmentaryczne i skupione na wybranych aspektach 
Lean. Przykładowo, w jednym z badań autorzy formułują konkluzję, że w usługach finanso-
wych podejście Lean ma tylko częściowe zastosowanie (Leyer, Moormann 2014). W innym 
natomiast wykazują znaczną poprawę wskaźników produktywności i jakości procesu na 
wskutek wdrożenia systemu obsługi pacjentów usług medycznych wg zasad Lean (LaGanga 
2011).

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna odgrywa ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw, chociaż jej 
wpływ niełatwo poddaje się obserwacji. Hino (2006) formułuje określenie „paradygmat 
Toyoty”, który rozumie jako zestaw wartości wpisanych w jej funkcjonowanie, ściśle zwią-
zanych z rozwojem społeczeństwa oraz jednostek zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie. 
Piąta zasada Lean sformułowana przez Womacka i Jonesa (1996) mówi, że należy nieprze-
rwanie i na wszystkich szczeblach organizacji dążyć do doskonalenia strumienia tworzenia 
wartości. W literaturze często używa się określenia „filozofia Lean”, które stanowi nieod-
łączny składnik Lean Management. Filozofia Lean zasadza się m.in. na tym, że Lean nie 
zawiera w sobie żadnego stanu docelowego, który należy osiągnąć, jest „podróżą”, w której 
przedsiębiorstwo bierze udział (Bhasin, Burcher 2006). Innymi słowy dążenie do poprawy 
stanowi nigdy niekończące się wyzwanie. Filozofia Lean jest ściśle związana z Kaizen, któ-
re można określić jako zorientowane na ludzi rozwiązywanie problemów, zakładające cał-
kowite zaangażowanie wszystkich pracowników we wprowadzanie zmian, gdzie tak samo 
pożądane są drobne zmiany, jak i wielkie (Miller i in. 2014).

W odniesieniu do organizacji usługowych badacze wyróżniają specyficzne cechy kultury 
organizacyjnej, które określają jako kultura usługowa. Kultura usługowa jest silnie zorien-
towana na klienta, jej celem jest przekraczanie oczekiwań klientów i dostarczanie klientom 
najwyższej wartości (Beitelspacher 2011). Badacze usług wyróżniają również pojęcie orien-
tacji usługowej przejawiającej się w postawach i zachowaniach personelu usługowego, któ-
re w sposób bezpośredni wpływają na jakość w procesie świadczenia usługi, a także deter-
minują stan wszelkich interakcji pomiędzy organizacją usługową a jej klientami (Lytle i in. 
1998). Badacze wykazują, że kultura usługowa ma duże znaczenie w usługach i pozostaje 
w silnym związku z jakością doświadczaną przez klientów, a także wynikami biznesowymi 
przedsiębiorstw (Urban 2009). Na podstawie przeprowadzonych studiów można przypusz-
czać, że kultura organizacyjna Lean i kultura usługowa mają wiele ze sobą wspólnego, dla-
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tego też stosując Lean Service należy dążyć do jak najlepszego wykorzystania obu podejść 
do kultury organizacyjnej. Pojawiają się również kwestie o charakterze wyzwań do dalszych 
prac badawczych, które zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Wyzwania badawcze dla Lean Service w sferze kultury organizacyjnej 

Lp. Wyzwania

1. W jaki sposób kultura Lean oparta na ciągłym doskonaleniu powinna funkcjonować na styku 
z klientem przedsiębiorstwa?

2. Praktyczne integrowanie obu podejść do kultury organizacyjnej stanowi bez wątpienia rodzaj 
wyzwania, nie ma wypracowanych wytycznych ani utartych sposobów postępowania w tej kwestii

3. Nie ma zupełnej pewności, że oba podejścia będą zawsze wspierały się wzajemnie oraz uzupełniały, 
należy przyjąć, że mogą wystąpić sprzeczności, które należy umieć rozwiązywać; ich odkrywanie 
i rozwiązywanie stanowi ważny temat badawczy

Źródło: opracowanie własne.

Strumień wartości w usługach

Strumień wartości w Lean Management stanowi centralny koncept, sprawność przepły-
wu strumienia jest punktem odniesienia dla wszelkich udoskonaleń wdrażanych w przed-
siębiorstwie. Strumień wartości to zestaw konkretnych działań potrzebnych, aby dostarczyć 
konkretny produkt (wyrób albo usługę) przez trzy krytyczne zestawy zadań: wprowadze-
nie produktu, przetworzenie zamówień oraz fizyczne przekształcanie materiałów w gotowe 
produkty (Womack, Jones 1996). Koncepcja strumienia wartości jest bliska podejściu pro-
cesowemu do organizacji. W strumieniu wartości olbrzymie znaczenie ma jego kros-funk-
cjonalność, czyli jednoczesne ujęcie działań przypisanych do różnych funkcji i departamen-
tów. Rother i Shook (1999) podkreślają, że strumień wartości przechodzi nie tylko przez 
całe przedsiębiorstwo – od jednych drzwi, przez które wchodzi surowiec, do drugich drzwi, 
przez które wyrób gotowy opuszcza przedsiębiorstwo, ale obejmuje również dostawców 
oraz odbiorców.

Autorzy zajmujący się tematyką Lean Service podkreślają również centralne miejsce kon-
cepcji strumienia wartości, gdy Lean Management jest stosowany w organizacji usługowej 
(Chadha i in. 2012). Jego naczelna idea pozostaje niezamienna – osiągnąć jak najbardziej 
szczupły strumień zapewniający szybki i sprawny przepływ wartości. Ale należy zwrócić 
uwagę, że usługowy strumień wartości różni się znacząco od strumienia występującego przy 
produkcji wyrobów. Różnice mają swe źródła we współprodukcji usług oraz ściśle z nią 
związanym współtworzeniem wartości w usługach. Oba te koncepty stanowią jeden z naj-
ważniejszych wyróżników usługowego ujęcia organizacji (Vargo, Lusch 2004). Klient jest 
aktywnym uczestnikiem, który współdzieli odpowiedzialność za wynik procesu usługowego 
w kategorii jakości usługi oraz wytworzonej wartości (Eichentopf 2011). Są badacze, którzy 
uważają, że ze względu na wielkość swego wkładu do produktu usługowego, klient peł-
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ni rolę podobną do tymczasowego pracownika (Fitzsimmons, Fitzsimmons 2008). Wynika 
stąd bardzo ważna kwestia dla Lean Service: analizowanie oraz usprawnianie strumienia 
wartości musi uwzględnić bezpośredni udział klienta w tym strumieniu. Wypływające stąd 
zagadnienia badawcze przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Wyzwania badawcze Lean Service w związku ze strumieniem wartości 

Lp. Wyzwania

1. Czy obecnie stosowane metody diagnozowania oraz projektowania usprawnień w strumieniu 
wartości (jak mapowanie strumienia wartości) są wystarczające, aby uwzględnić aktywny udział 
klienta w strumieniu wartości?

2. Diagnozowanie i usprawnienia tej części strumienia wartości, która jest „obsługiwana” przez klientów 
wymaga opracowania odpowiedniej metodyki

3. Czy, a także, jeśli tak, to w jaki sposób, klient powinien być angażowany w inicjatywy zmierzające 
do „odchudzania” strumienia wartości?

Źródło: jak w tabeli 1.

Identyfikacja marnotrawstwa

Marnotrawstwo, które w Lean Management z japońskiego jest określane jako „muda”, 
stanowi klucz do osiągania szczupłej organizacji. Jego odkrywanie oraz następnie elimi-
nowanie stanowi zadanie o powszechnym charakterze w przedsiębiorstwie. Muda ozna-
cza jakąkolwiek ludzką aktywność, która pochłania zasoby, a która nie dostarcza wartości 
dla klientów (Womack, Jones 1996). Z literatury wynika, że eliminowanie marnotrawstwa 
stanowi ważne zadanie, niemniej jeszcze ważniejsze jest jego dostrzeżenie i zrozumienie. 
Dlatego też Taiichi Ohno (1988), który uchodzi za twórcę systemu szczupłego wytwarzania 
w zakładach Toyoty sformułował katalog siedmiu typowych muda występujących w syste-
mie produkcyjnym: 1) wady, 2) nadprodukcja, 3) zbędne przetwarzanie, 4) zapasy, 5) zbędne 
ruchy, 6) zbędny transport, 7) oczekiwanie. Toyota ciągle kultywuje podnoszenie swojej 
zdolności do rozpoznawania muda w całej organizacji (Hino 2006).

Realizacja usług różni się jednak w wielu zasadniczych kwestiach od produkcji wyro-
bów. Jedna z różnic wiąże się z nietrwałością usług, która sprawia, że nie można ich skła-
dować i tworzyć zapasu (Fitzsimmons, Fitzsimmons 2008), w takim razie zapasy, o których 
mówi Ohno, mogą być jedynie po części źródłem marnotrawstwa. Muda nadprodukcji w ro-
zumieniu Ohno (1988) oznacza, że produkuje się więcej części niż może to być sprzedawane 
w danej chwili. W systemie usługowym nie ma jednak wytwarzania fizycznych części, które 
mogą być złożone na polu odkładczym przy obrabiarkach. Emiliani i Stec (2004) inter-
pretują ten rodzaj muda w usługach jako wykonywanie pracy niewymaganej przez klien-
tów w danej chwili. Ale to z kolei jest ściśle związane z piątym rodzajem marnotrawstwa 
wskazanym przez Ohno – zbędne ruchy pracowników. Są autorzy, którzy tworzą własne 
listy typowych muda dla wybranych działalności usługowych, Bicheno (2008) przykładowo 
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identyfikuje czternaście rodzajów marnotrawstwa właściwego dla pracy biurowej. Mimo 
nieuporządkowanego i fragmentarycznego stanu badań kwestii muda w usługach nie ulega 
wątpliwości, że Lean Service wymaga odświeżonego spojrzenia na rodzaje marnotrawstwa, 
które w pełni uwzględni specyfikę działalności usługowej. Wyzwania badawcze w związku 
z występowaniem marnotrawstwa w usługach przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3
Wyzwania badawcze Lean Service w związku występowaniem marnotrawstwa  

Lp. Wyzwania

1. Czy jest możliwe przygotowanie katalogu typowych muda dla usług; jeśli tak, to jakie rodzaje 
marnotrawstwa są typowe dla działalności usługowej?

2. Jak postępować w związku z muda po stronie klienta, czyli z działaniami, w których klient angażuje 
swoje zasoby a które nie dostarczają wartości? 

3. Potrzebne są metody postępowania w związku z identyfikowaniem marnotrawstwa w sferze usług

Źródło: jak w tabeli 1.

Standaryzacja w usługach

Według Hino (2006), udokumentowane procedury stanowią DNA Toyoty, a dzięki nim 
przedsiębiorstwo to utrzymuje i transmituje swój niepowtarzalny system organizacyjny. 
Ohno (1988), który był głównym architektem tego systemu twierdzi, że standaryzacja po-
winna być szeroko stosowana i dotyczyć ludzi, maszyn i materiałów. W Lean Management 
standaryzacja jest rozumiana jako udokumentowane wyrażenie najlepszych metod, które 
przedsiębiorstwu udało się wypracować na daną chwilę. Standardy są po to, aby je zmieniać 
wraz z dopracowaniem lepszych metod. Standardy zawierają ludzką mądrość w celu jej 
ciągłego doskonalenia (Hino 2006).

W podejściu usługowym standardy rozumiane są jako rutynowo przebiegające pro-
cesy i ściśle określone zadania; standaryzacja ma zapewniać jednorodność jakości usług 
oraz ułatwić kontrolowanie procesu świadczenia usług (Fitzsimmons, Fitzsimmons 2008). 
W sektorze usługowym dużą popularność zyskały Blueprints, które są uznawane za jedno 
z ważniejszych narzędzi zarządzania usługami (Bitner 2008). Autorzy zwracają jednak 
uwagę, że usługi z trudnością poddają się standaryzacji ze względu na swą zmienność 
i nieprzewidywalność (Haksever 1999), która wynika z ich współprodukcji. Treść usług 
jest określana tu i teraz, tj. w trakcie, kiedy usługa jest realizowana przy udziale klienta. 
Standaryzacja musi więc mieć odmienną charakterystykę niż w przypadku wytwarzania 
wyrobów. Lean Service musi być oparte na standaryzacji, jednak musi ona być prowadzo-
na tak, aby rozsądnie balansować pomiędzy rutynizacją i elastycznością, co ma pozwolić 
na dobrą współprodukcję z klientami i zapewnić nośnik praktycznej wiedzy organizacyj-
nej. Sprawa standaryzacji w Lean Service ma przed sobą kilka wyzwań badawczych, które 
sformułowano w tabeli 4.
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Tabela 4
Wyzwania badawcze Lean Service w związku ze standaryzacją 

Lp. Wyzwania

1. Jak praktycznie prowadzić standaryzację w usługach aby zapewnić odpowiednią rutynizację 
i elastyczność reakcji wobec klientów?

2. Potrzebne są narzędzia do prowadzenia standaryzacji w usługach; Blueprints nie spełniają bowiem 
wymagań właściwych dla Lean Service

3. Potrzebna jest taka formuła standardów, które pozwolą na gromadzenie i budowanie nowej 
praktycznej wiedzy wykonawczej w przedsiębiorstwie usługowym

Źródło: jak w tabeli 1.

Narzędzia Lean w usługach

Walentynowicz (2014) wskazuje, że w Lean Management występuje nurt literaturowy 
określony jako narzędziowy, czyli poświęcony wyłącznie narzędziom Lean. W nurcie tym 
autorzy objaśniają, na czym polegają owe narzędzia, w jaki sposób powinny być apliko-
wane oraz jakiego typu problemy one rozwiązują. Świadczy to o szczególnym miejscu na-
rzędzi w tym podejściu − narzędzia te stanowią praktyczne metody postępowania na róż-
nych szczeblach organizacji. Pavnaskar i in. (2003) proponują system klasyfikacji narzędzi 
Lean przy sporządzeniu którego uwzględnili 101 narzędzi i metryk stosowanych przez Lean 
Management. Autorzy ci wykazują, że narzędzia Lean mogą posiadać zróżnicowany po-
ziom abstrakcji, różne przeznaczenie, jeśli chodzi o typowe miejsca w organizacji, mogą 
być dedykowane różnym rodzajom zasobów w przedsiębiorstwie, mogą być też skupione na 
identyfikowaniu marnotrawstwa, jego pomiarze, albo też jego eliminowaniu.

Tabela 5
Wyzwania badawcze Lean Service w odniesieniu do narzędzi Lean 

Lp. Wyzwania

1. Znane narzędzia Lean w warunkach usług mogą pełnić zmienione funkcje w systemie 
organizacyjnym, zbadanie tego zagadnienia może przysporzyć wiele korzyści praktycznych 

2. Kluczowym wyzwaniem są prace nad metodyką postępowania przy stosowaniu poszczególnych 
narzędzi Lean w warunkach usługowych

3. Jakich nowych narzędzi potrzeba w organizacji usługowej idącej drogą doskonalenia Lean Service?

Źródło: jak w tabeli 1.

Wiedza o narzędziach Lean stosowanych w sferze usług jest znacznie uboższa w porów-
naniu z doświadczeniami przemysłowymi. Badacze prezentują wyniki badań narzędzi Lean 
w 24 podmiotach usług medycznych, z których wynika, że najczęściej używanymi narzę-
dziami są związane z mapowaniem strumienia wartości, następnie zaś, jeśli chodzi o czę-
stość stosowania są techniki pomiaru czasu oraz zarządzania wizualnego (Machado, Leitner 
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2010). Autorzy ci prezentują przykłady wybranych narzędzi: jeśli chodzi o mapowanie stru-
mienia wartości wskazują oni, że mapy strumienia muszą na każdym etapie uwzględniać 
punkt widzenia pacjenta, czyli klienta usług. Jednocześnie znamienne jest, że nie zwraca się 
na to uwagi w metodzie mapowania (VSM) szeroko akceptowanej w przemyśle, którą opi-
sują Rother z Shookiem (1999). W literaturze przedmiotu zgłaszane są postulaty pilnej po-
trzeby opracowania najlepszych praktyk oraz definicji narzędzi Lean dla sektora usług (dos 
Reis Leite, Ernani Vieira 2015; Gupta i in. 2016). Na podstawie dostępnej wiedzy można 
stwierdzić, że stosując Lean w usługach należy uwzględnić modyfikację dostępnych narzę-
dzi, a zmiany w narzędziach powinny wychodzić od ich funkcji pełnionych w odchudzonym 
systemie organizacji usługowej. Wyzwania badawcze przedstawiono w tabeli 5.

Podsumowanie

Odmienna charakterystyka operacji usługowych sprawia, że Lean Management nie może 
być stosowane literalnie tak jak stosuje się je w przemyśle (Arfmann, Topolansky Barbe 
2014). Prace badawcze związane z adaptacją Lean Management do warunków usługowych 
mają duże znaczenie z aplikacyjnego punktu widzenia, metodyka ta przyniosła bowiem bar-
dzo wiele korzyści w przedsiębiorstwach przemysłowych. Lean Service wymaga wielu prac 
badawczych oraz budowania wiedzy na bazie doświadczenia przedsiębiorstw usługowych, 
które podjęły transformację Lean. W artykule wskazano pięć obszarów Lean Management, 
w których bez wątpienia konieczne są dostosowania.

Obszar kultury organizacyjnej oraz filozofii zarządzania, która funkcjonuje w przed-
siębiorstwie wymaga od Lean Service szczególnego uwzględnienia klienta oraz jego do-
świadczeń. Dorobek kultury organizacyjnej usługowej, jaki wnosi marketing usług musi być 
zintegrowany z dorobkiem kultury organizacyjnej Lean. Strumień wartości, który stanowi 
punkt odniesienia wszelkich działań doskonalących, w organizacji usługowej jest przepeł-
niony aktywną obecnością klientów, co wymaga poszerzenia typowej perspektywy i meto-
dyki, jaką wypracowano w Lean Management. Natomiast marnotrawstwo, które pogarsza 
przepływ tego strumienia, w usługach ma odmienny charakter, a poza tym występuje rów-
nież po stronie klienta. Nie wszystkie prace dotyczące Lean widzą standaryzację jako filar 
tego podejścia, niemniej jest to bez wątpienia ważny czynnik, który pozwala rozprzestrze-
niać wiedzę o najlepszych metodach działania w organizacji. W usługach generalnie standa-
ryzacja napotyka na problemy, ale Lean Service musi dopracować metody pozwalające na 
uczynienie ze standaryzacji powszechnie stosowanej metody kumulowania i pomnażania 
wiedzy o charakterze praktycznym.

Sprawa narzędzi Lean ma charakter szczególny. W typowej organizacji, która stosuje 
podejście Lean Management, stosuje się wiele z nich na szeroką skalę. Z zasad, które wy-
magają modyfikacji wynika naturalna konieczność dostosowywania narzędzi. Jednak nie 
wszystkie narzędzia są powiązane z analizowanymi tu zasadami; należy zwrócić uwagę, że 
są jeszcze inne narzędzia Lean, które mogą wymagać nowych interpretacji w odniesieniu 
do usług. Przykładem jest tu zasada ciągłego doskonalenia i różne techniki Kaizen do in-
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dywidualnego i zespołowego wykorzystania z nią związane. Sama zasada ma bezwzględne 
zastosowanie w usługach, niemniej poszczególne narzędzia z nią związanie mogą wymagać 
adaptacji. Przeprowadzone badanie literatury pozwala przypuszczać, że część narzędzi Lean 
powinno być zaprojektowanych, czy przeprojektowanych także pod kątem poszczególnych 
branż usługowych.
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Lean Management Principles in the Service Industry

Summary 

Lean management is very often used by manufacturing companies. It gained 
its popularity thanks to the outstanding results achieved because of it. However, in 
services, the use of lean is associated with a number of questions and doubts. The 
purpose of this article is to indicate the necessary adjustments of lean principles 
for service operations. This article takes an analytical-conceptual approach and is 
based on the studies of the world literature of the subject. It identifies the key chal-
lenges associated with lean in services, including: (1) the organisational culture 
that is the pillar of lean should be broadened to include a service approach, (2) the 
value stream must take into account customer actions, (3) the waste issue should be 
extended to include new service-specific ones, (4) standardisation requires a new 
service-oriented approach, (5) lean tools, that are widely used in this approach, 
require to be reworked and developed.

Key words: lean management, lean service, lean principles, services, service co-
production.

JEL codes: L80, L23
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Принципы бережливого управлени (англ. lean management)  
в обслуживающе детельности 

Резюме

Бережливое управление (lean management) уже часто применяется на про-
мышленных предприятиях. Оно получило распространение благодаря осо-
бым результатам, достигаемым с его применением. В услугах же применение 
принципа lean сопяржено со многими вопросами и сомнениями. Цель ста-
тьи – указать необходимые приспособления принципов, обязывающих в lean,  
к обслуживающей деятельности. Статья имеет аналитико-концептуальный 
характер и основывается на изучении мировой литературы по предмету.  
В ней определили основные вызовы, связанные с применением lean в услугах.  
К ним относят: 1) организационную культуру, которая представляет собой ко-
стяк lean, надо расширить на услуги, 2) поток ценностей должен учитывать 
дествия, осуществляемые клиентами, 3) вопрос расточительства должен быть 
расширен на его новые значения, типичные для услуг, 4) стандартизация тре-
бует нового подхода, учитывающего специфику услуг, 5) инструменты lean, 
широко распространенные в этом подходе, требуют переработки и разработки 
новых.

Ключевые слова: бережливое управление (lean management), услуги lean, 
принципы lean, услуги, совместное производство услуг.
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