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ZNACZENIE ŻRÓDŁOWE
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https://www.governica.com/Hoshin_Kanri

方針 管理
wytyczne,
Polityka,
Kierunek

zarządzanie,
Kontrola,

Pilnowanie
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„HOSHIN KANRI to systematyczny proces planowania i osiągania długoterminowych
celów poprzez rozwinięcie strategii organizacji na wszystkie jej departamenty i jednostki.”
(https://lean.org.pl/)
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DEFINICJE HOSHIN KANRI 

„ Metodyka ustanawiania kierunku strategicznego 
lub wprowadzenie cyklu PDCA do procesu zarządzania ”
(G. Watson)  

„System zarządzania, w którym roczna polityka ustalona przez przedsiębiorstwo jest 
przekazywana w dół organizacji i wdrażana we wszystkich wy działach i funkcjach” 
(Y.Kondo)
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GENEZA HOSHIN KANRI 

- Cykl Deminga (P-D-C-A) – w latch 50-ch do Japonii 

→ jako podstawa zarządzania jakością

→ ale również jako narzędzie zarządcze → Quality Control

- TQC (Total Quality Control) : GEMBA, produkcja

- TQM (Total Quality Management) 1996r :Zadowolenie klienta, jakość 
całej operacji przedsiębiorstwa, jakość jako strategia, rozbudowane 
narzędzia: Hoshin Kanri, koło Jakości, 7 narzędzi QC, QC Story.
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powstanie i rozwój w zarządzaniu jakością
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UWARUNKOWANIA HISTORICZNE
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● wieczność
●‘Mottainai’ , ‘ Muda’
●‘Soi Kufu’
● kolektywizm,
● hierarchia społeczna
●‘ mistrz- uczeń’

KAIZEN

PODŁOŻE HISTORICZNO 
- KULTUROWE

‘PRZEMYSŁ NOWOCZENY’

+
CYKL DEMINGA
„P – D – C – A”

TQC

TQM
HOSHIN KARNI

koło Jakości, 
7 narzędzi,       

QC Story etc.,

UWARUNKOWANIA 
GEOGRAFICZNE

● państwo wyspiarskie
● ograniczenie zasobów

MENTALNOŚĆ
● lojalność,
● posłuszeństwo
● długowzroczność

Trudne warunki ekonomiczne 
po II Wojnie Światowej

LEAN

CUD GOSPORADCZY,  „ MADE IN JAPAN”
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ISTOTA HOSHIN KANRI
System zarządzania

- z japońskim korzeniem,

- narzędzie TQM, potężne zwłaszcza przy stosowaniu w LEAN,
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WYZWANIE
Różne adaptacje Hoshin Kanri (w oderwaniu od LEAN) 
POLICY MANAGEMENT, SYSTEM ZARZĄCZENIA (ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE/ Zrównoważona 
Karta Wyników)

Adaptacja do innych kultur

Czy HOSHIN KANRU (w wydaniu LEAN) jest w pełni adaptowalne do innych kultur? 

Skuteczność 
Co się stało z ‘Made in Japan’ ? (poszukiwanie innych systemów zarządzania)

Czy wciąż skuteczne w dobie globalizacji / przemyśle 4.0?

Spoiwo pomiędzy misją, strategią i Kaizen (poprzez kaskadowanie)
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Porady : adaptacja LEAN do polskiej rzeczywistości

Determinacja Zarządu/ kadr kierowniczych i konsekwencja w działaniu.

Kształcenie świadomości i nawyków podejścia ‘LEAN’ w całej organizacji.

Zaangażowanie pracowników.

Wiedza o narzędziach LEAN i umiejętności ich zastosowania.(w tym Hoshin Kanri)
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WZKAZÓWKI

Jak działa Hoshin Kanri w podejściu LEAN ?
Jak współdziała z pozostałymi elementami LEAN ?

Jak Hoshin Kanri (w wydaniu LEAN) jest wdrażane w Polsce?

Jakie korzyści przyniesie Hoshin Kanri ?
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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